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... Mares, tranquilos, plácidos,
Q’a o ceo d’espello servindo están,
E cruzan barcos de velas cándidas,
Como as gaivotas que vèn e van...

Francisco Añón

ARDENTÍA

M
ª P

a
z 

G
o

n
zá

lE
z 

ló
PE

z



ARDENTÍA

4

Publícase este sétimo número de Ardentía coa finalida-
de principal de acompañar a promoción e o desenvolve-
mento do XI Encontro de Embarcacións Tradicionais de 
Galicia que se vai celebrar do 11 ao 14 de xullo no porto 
do Freixo, no Concello de outes, e que vai ser unha moi 
boa ocasión para botar unha ollada ao pasado e outra ao 
futuro, pois este evento bianual, que posiblemente é o 
maior logro da Federación Galega pola Cultura Maríti-
ma e Fluvial, cumpre vinte anos e iso obriga a estimar 
balances e abesullar perspectivas.

Di o tango que vinte anos non son nada e todos sabemos 
que un pouco diso pode haber, xa que o tempo é algo 
relativo na percepción humana. Seguramente vinte anos 
é pouquísimo na escala xeolóxica e incluso na históri-
ca, pero para un movemento cultural, para un colectivo 
humano, vinte anos é tempo abondo para ollar o ronsel 
deixado por popa e avaliar se foron atinadas as estra-
texias; se pagaron a pena os traballos e fatigas pade-
cidos; se fomos eficaces na divulgación e valorización 
do patrimonio marítimo e fluvial ou só autocompracen-
tes… Son moitas as reflexións que a Federación debe 
realizar e cónstanos que verdadeiramente as fai e non só 
en días sinalados, por iso o presente número de Ardentía 
inclúe un artigo asinado pola Xunta Directiva da entida-
de avaliando o percurso destes catro lustros navegados.
Pero o patrimonio marítimo e fluvial galego non é algo 
que obrigue a reflexionar en exclusiva ás xuntas direc-
tivas de asociacións comprometidas coa defensa da 
cultura do noso mar e dos nosos ríos; tampouco chega 
con que meditemos os asociados/as dos anteditos co-
lectivos sobre o inmenso tesouro que posuímos e que 
está en risco de se estragar. apelamos á cidadanía toda 
para que non esqueza que nestes tempos de penuria eco-
nómica a cultura non debe pasar a ser superflua, senón 

todo o contrario, que o patrimonio colectivo segue a ser 
unha herdanza que deixamos aos fillos, que destruír o 
patrimonio non crea riqueza nova e destrúe a que nos 
deixaron os devanceiros. Semellaba que estas cousas 
xa estaban sabidas, pero abondaron uns anos de vacas 
fracas para que se esquecesen de novo. o que estamos a 
dicir non é un discurso baldeiro senón que falamos dun 
perigo certo: que as urxencias económicas se convertan 
nunha escusa para non lexislar a favor da protección do 
patrimonio histórico ou cultural, ou mesmo para retro-
ceder no camiño andado. 

Celebrándose o Encontro no Freixo, lugar vencellado 
historicamente e tamén na actualidade á construción na-
val, era obrigado que un bo quiñón de Ardentía se dedi-
case á carpintaría de ribeira e así o facemos, igual que 
farán as Xornadas Técnicas que se celebrarán en xullo. 
E boa falta fai, porque estamos asistindo ao desman-
telamento acelerado dun sector que ten potencialidade 
para xerar plusvalía, crear nova tecnoloxía, asegurar a 
sostibilidade e preservar un patrimonio cultural inmen-
so e isto non é que o digamos nós: dino todos os estudos 
recentes, algúns solventemente financiados polas insti-
tucións europeas. Certamente a carpintaría de ribeira é 
un sector fulcral para o movemento a prol da cultura 
marítima e fluvial, pero sería un erro de vulto das auto-
ridades pensar que a desaparición da madeira e da car-
pintaría da construción naval moderna é un problema 
simplemente etnográfico. 
Polo demais, un Encontro é sempre unha festa, un lugar 
para a camaradaxe, para compartir experiencias, para 
falar de todo e falar de barcos…  Vaiamos, logo, apare-
llando os navíos e poñendo rumbo ao Freixo.

luís Rei
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DE RIBEIRa (1993) a o FREIXo-oUTES (2013): 20 anoS 
DE EnConTRoS, 20 anoS Da FEDERaCIón GalEGa 
Pola CUlTURa MaRÍTIMa E FlUVIal 

Xunta Directiva da FGCMF

na revista de cultura marítima que se editou no VI 
Encontro, o da Illa de Arousa, Dionisio Pereira fixo un 
excelente resumo dos dez primeiros anos de vida da 
Federación no artigo titulado “Foulas e ronseis”, que 
nos serve hoxe de posta para non esquecermos como 
foron os inicios do Encontro, lembrarmos as bases 
que sustentaron o nacemento da Federación Galega 
pola Cultura Marítima e Fluvial e, coa experiencia 
acumulada no ronsel destes 20 anos, termos referencias 
firmes para o rumbo a seguir no inmediato futuro.
En primeiro lugar, cómpre aclarar o dos 20 anos da 
FGCMF. aínda que a acta fundacional da “Federación” 
foi asinada en Cambados o 23 de abril de 1994, o certo 
é que ese acto formal foi o resultado de moitas reunións 
e conversas previas contando, “cómo non, co viño 
novo dos furanchos”, segundo conta Dionisio. Todo 
ese esforzo previo desenvolvido ao longo de 1993 deu 
como resultado que durante un coloquio desenvolvido 
no I Encontro de Embarcacións Tradicionais de 
Galicia, celebrado en Ribeira, se falase xa abertamente 
da creación da Federación. ao pouco nomeouse o seu 
primeiro presidente, funcionando como Federación de 
“feito”, cando aínda non o era “de dereito”.
Polo tanto, podemos considerar o Encontro de 
Ribeira como o catalizador onde fraguaron as ideas 
de “xente que levaba no corpo o verme de recuperar 
vellas embarcacións e escangalladas arquitecturas 
que nunca morreron de todo” .

As nosas bases
Parécenos importante lembrar varias cuestións 
do citado artigo, na medida en que forman parte 
irrenunciable da esencia da Federación e, polo tanto, 
temos que telas sempre presentes:
- a referencia ao modelo asociativo da Federación 
Bretona, no que as asociacións foron as impulsoras 
da recuperación do seu patrimonio marítimo, diante 
da pasividade das administracións.

- os contactos e presenza dos irmáns portugueses dende 
os primeiros momentos da Federación e do Encontro.
- o funcionamento integrador e igualitario da “Federación”, 
baseado no principio de “unha asociación, un voto”.
- a perspectiva ampla tocante ao obxecto da Federación, 
“a prol da defensa e posta en valor do noso patrimonio 
marítimo na súa diversidade, algo que, xunto coa paixón 
compartida polo mar e a navegación, son ao meu 
entender os nosos principais sinais de identidade. Amais 
da troula, se entende.”
- a procura dun uso social do patrimonio marítimo, 
“fuxindo dunha visión saudosa propia de museo obsoleto, 
para dar novos usos ás embarcacións tradicionais e 
propoñer renovadas funcionalidades aos edificios, de 

De Ribeira ó Freixo

maneira que toda a cidadanía puidese disfrutar do 
patrimonio do mar nun novo contexto sociocultural”.
- o carácter bianual e rotatorio do Encontro polos 
diferentes portos onde houbese colectivos que reclamasen 
o evento, co obxecto de “popularizar a idea de que no 
mar tamén había cultura e que era preciso salvagardar 
en cada vila mariñeira todas as súas manifestacións 
transmitidas de pais a fillos, dándolles nova vida”. 
- a necesaria implicación dun numeroso voluntariado, 
tanto na recuperación e conservación do patrimonio 
marítimo e fluvial como na organización do Encontro, 
para compensar a falla dunhas infraestruturas estables 
(en parte, consecuencia do seu carácter itinerante) e a 
falla tamén, esta máis estrutural, de recursos económicos.

Os nosos logros máis recentes
Entre os principais logros conseguidos nos últimos 
tempos polas entidades que formamos a FGCMF temos 
que citar, en primeiro lugar, o aumento do número 
de colectivos implicados en Galicia na recuperación 
da cultura dos mares e dos ríos. Daquela media 
ducia de colectivos fundacionais da 
“Federación” pasamos actualmente a 
nada menos que 44.
non é menos relevante a consolidación 
do Encontro de Embarcacións 
Tradicionais, a pesar de ventos e 
mareas en contra, como referente 
e principal festa da cultura e das 
tradicións mariñeiras na Península 
Ibérica. o X Encontro (celebrado en 
Carril en 2011) representou, como 
é ben sabido, toda unha lección de 
coraxe e supervivencia fronte ás 
adversidades e aos incumprimentos 
de compromisos previamente 
adquiridos por parte dalgunhas 

administracións. Queda nos anais da nosa intrahistoria 
o titánico empeño en sacar adiante aquel Encontro 
grazas ao esforzo dos colectivos da Federación, dos 
participantes que viñeron de fóra de Galicia e doutros 
moitos voluntarios e amigos que colaboraron no 
evento.
Temos que falar tamén da consolidación da revista 
Ardentía, principal publicación galega de cultura 
marítima que se edita cada dous anos coincidindo co 
Encontro e que chega agora ao seu sétimo número. 
Ardentía ten a súa orixe na revista de cultura marítima 
que mirou a luz por vez primeira no ano 1995 no 
Encontro de Coruxo e, número tras número, ven 
ofrecendo colaboracións e materiais sobre cultura 
marítima caracterizados pola variedade de enfoques, 
o rigor e a amenidade.
Cómpre amentar tamén o nivel de recoñecemento 
internacional do labor que estamos realizando 
en Galicia a prol da nosa cultura dos mares e 
dos ríos. no ano 2000 o noso país é convidado 
de honra en Douarnenez e no 2008 en Brest, as 
principais concentracións europeas de embarcacións 
tradicionais. a FGCMF participou nos últimos anos 
como asociada no proxecto europeo DoRna, ao 
tempo que colaborou noutros proxectos internacionais 
como o nEa 2 ou o Fishernet. 
Como resultado desta traxectoria, a asociación 
European Maritime Heritage (EMH) convidou á 
FGCMF a formar parte desa asociación, incorporación 
que se materializou en Bruxelas o 16 de maio de 
2009. Dende ese momento, a nosa Federación 
convértese no primeiro representante do Estado 
Español de pleno dereito no EMH. Desde setembro 
de 2010, integra tamén o seu Comité Executivo e 
fai parte, igualmente, das súas comisións de Cultura 
e Seguridade. a maiores, a FGCMF é convidada a 
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participar como referente en numerosas actividades 
relacionadas co patrimonio marítimo fluvial que se 
desenvolven en terras e mares irmáns, como asturias, 
País Vasco, Cataluña, Portugal, Irlanda, Francia, etc.

Os nosos retos
Son moitos e variados, mais entre eles hai que citar 
necesariamente algúns:
- Continuar traballando na utopía de conseguir que, 
primeiro as administracións e logo a poboación en xeral, 
recoñezan abertamente que o mar e os ríos tamén teñen 
cultura e en consecuencia teñen un patrimonio que é 
preciso recoñecer, estudar, valorar e protexer.
- Continuar traballando para darlle nova vida ao noso 
patrimonio marítimo e fluvial e novas vidas ás nosas 
vellas embarcacións tradicionais, para que poidan ser 
usadas e disfrutadas por cada vez un máis amplo sector 
da poboación.
- ampliar o número de colectivos e de voluntariado-
militante do patrimonio marítimo e fluvial, dende 
unha perspectiva plural e integradora de todas as 
facianas que presenta ese patrimonio.

¡E chegamos ao XI Encontro!
logo desta visión pola popa e pola proa desta embarcación 
chamada FGCMF, tócanos disfrutar do XI Encontro na 
Ría de noia-Muros, mais concretamente en o Freixo, no 
Concello de outes.
Sen dúbida, o bo sabor que nos deixou o anterior 
Encontro que tivo lugar nesta Ría, o do ano 2009 en 
Muros, xa animou de seu á asemblea da FGCMF a ver 
con bos ollos a candidatura que presentou o Freixo. Ese 
mesmo bo sabor actuará como acicate para que volten 
tripulacións e público daquela tamén presentes.
a decisión da asemblea da FGCMF para adxudicar o XI 
Encontro de Embarcacións Tradicionais de Galicia a o 
Freixo-outes fundamentouse principalmente na  garantía 
e seriedade que ofreceu a candidatura liderada pola 

asociación Cívico Cultural Terra de outes, en consorcio 
coas asociacións da comarca pertencentes á FGCMF: 
Mar de Muros; Canle de lira; a ostreira de abilleira; 
Mar de noia e a asociación Balandro Joaquin Vieta.
Esa garantía e seriedade da candidatura viñan 
avaladas polo respaldo firme do Concello de Outes, da 
Confraría San Bartolomé de noia e doutras entidades 
da comarca. outras bazas fortes que xogaron a 
favor desta candidatura foron a importancia que no 
Concello de outes tivo, e en boa medida segue a ter, a 
carpintería de ribeira; o adecuado das instalacións do 
Porto do Freixo para os atraques das embarcacións; 
a relevante actividade marisqueira na comarca das 
embarcacións de tipoloxía tradicional; a beleza do 
marco natural e, por último, a relevancia do esteiro 
Tins-Tambre como patrimonio natural marítimo 
fluvial recoñecido coa súa inclusión dentro da Rede 
natura 2000.
Mentres arrimamos ombro na tarefa de organizarmos 
e resolvermos da mellor maneira que poidamos 
os últimos detalles e preparativos previos, desde a 
Federación Galega pola Cultura Marítima e Fluvial 
deixámosvos expresado por medio destas liñas o 
noso convite máis cordial  para que acudades a este 
agardado XI Encontro de Embarcacións Tradicionais. 
Que os ventos sexan portantes!
       

Cambados 2005
Fotografías lino Prieto

nestes tempos de profunda crise nos que a xente só 
pensa en como sobrevivir, parece un contrasentido 
unha celebración como a que se vai vivir no Concello 
de outes este verán: o XI Encontro de Embarcacións 
Tradicionais de Galicia. Mais é realmente oportuna.
Porque non podemos deixar que nos rouben un dos 
poucos dereitos que aínda nos quedan: o dereito a rir, 
cantar, bailar, xuntármonos coas nosas amizades, go-
zar dunha fermosa paisaxe e do recendo do mar e, so-
bre todo, navegar nunha ría que aínda conserva gran 
parte da súa pureza orixinal.
Porque as xentes que se esforzaron en manter viva 
a nosa tradición marítima neste mundo de tecno-
loxías punteiras merecen poder celebrar que a ilu-
sión segue viva, e as que aínda descoñecemos esa 
tradición, merecemos a oportunidade que se nos 
brinda nesta festa de podérmonos achegar a ela. 
Porque manter embarca-
cións tradicionais nave-
gando polos nosos mares 
e ríos significa defender 
un modo de vida har-
mónico coa natureza, 
ben distinto do modelo 
puramente economicista 
de crecemento ilimita-
do que nos levou á dra-
mática situación actual 
e que ningún dos nosos 
dirixentes parece cues-
tionarse a pesar de en-
chérense a boca falando 
de sostibilidade.
Porque a navegación 
con embarcacións tradi-
cionais, construídas uni-
camente con materiais 
naturais e co vento e a 

pericia da tripulación como únicos combustibles, sim-
boliza un uso respectuoso do noso mar e, aínda en mo-
mentos de desesperación extrema da poboación, non 
podemos esquecer a importancia do medio ambiente 
para a nosa supervivencia nin ignorar que quizais unha 
xestión máis racional e equitativa dos recursos que nos 
proporciona podería ser solución de parte dos nosos 
problemas. 
Porque a cultura é fonte de riqueza e, en contra do que 
pensan os que mandan, non debe emanar de luxosos 
despachos nin consistir en construír fastuosos e insosti-
bles edificios, senón que debe ser un recurso ao servizo 
do pobo e construído polo pobo. o espírito da organi-
zación dos Encontros implica precisamente a partici-
pación do pobo, de xentes con intereses, afeccións e 
habilidades diversas; e con iso garante o seu éxito.
Porque os veciños e veciñas de outes queremos  

outes por descubrir

oUTES PoR DESCUBRIR

Mª Paz González lópez

Muros 2009

De Ribeira ó Freixo
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Club náutico e paseo marítimo do Freixo
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compartir co resto do país o privilexio de vivir nesta 
fermosa ría, salvada do “boom inmobiliario” polos pe-
los, dándollela a coñecer.
Porque o Freixo merece que se coñeza a súa impor-
tancia histórica na construción de barcos e a súa con-
tribución ao espallamento deste saber por toda Galicia.
Porque o Freixo tamén merece que se coñeza a gran 
calidade dos produtos que xera o seu mar: berbere-
chos, ameixas, ostras... e a habilidade dos seus hos-
taleiros á hora de preparalos; algo doado por outra 
banda, pois non require disfrazar un produto cativo.
Porque o Concello de outes, gran descoñecido da ría 
quizais por contar cunha pequena liña de costa, ofrece 
tamén fermosas paisaxes de interior: cumios desde os 
que contemplar toda a ría e fértiles vales construídos 
por unha vasta rede de ríos e regatos que alimentan o 
Tins e o Tambre, os dous grandes ríos que desembo-
can na ría formando amplas marismas que serven de 
refuxio a aves limícolas e gran variedade de parrulos. 
E porque conserva aínda unha forte tradición agrícola, 
gandeira e silvícola grazas á fertilidade dos seus solos, 
quizais a maior da zona, e á súa benigna climatoloxía.
Porque outes e os concellos veciños contan cunha rede 
de establecementos de hostalería de gran calidade onde 
acoller as xentes viaxeiras que buscan un trato hospita-
lario e profesional amais dunha fermosa contorna.
Por todo isto, convidámosvos a participar nesta nova 
edición dos Encontros e, para ir facendo boca, ofrecé-
mosvos un pequeno esbozo do que podemos ofrecer.
a Ría de Muros e noia, dacabalo entre as tranquilas 
Rías Baixas e a brava Costa da Morte, correspóndese 
ao val afundido do río Tambre, aínda que nela desem-
bocan unha morea doutros pequenos ríos. É unha ría 
de extraordinaria fertilidade e, por tanto, cunha gran 

biodiversidade e unha alta produtividade marisqueira 
e pesqueira, en gran medida debida á súa orientación 
nE-So. nos meses do verán, cando nos visita o tan 
esperado anticiclón dos açores, sopra o toleirón nor-
dés que retira as augas superficiais cara ao océano e 
provoca o ascenso das frías augas profundas cargadas 
de nutrientes. Unha desvantaxe para os ousados ba-
ñistas que se ve amplamente compensada pola posi-
bilidade de gozar coa observación da gran variedade 
de organismos que, grazas a esa renovación de ali-
mento, se desenvolve nas pozas e areais que quedan 
ao descuberto na baixamar e coa degustación dos mo-
luscos, crustáceos, peixes e mesmo algas con que nos 
agasalla a ría.
o Freixo, situado no fondo da ría e na súa cara norte, 
é unha pequena vila mariñeira que aínda conserva o 
encanto das pequenas casas de pedra que miran o mar, 
a Ribeira do Freixo, e que continúan Tremuzo arriba 
formando unha coroa de lugares (Vilariño, Mosteiro, 
Braño,...) que a rodean, tamén sen quitar o ollo do 
mar que os alimenta.
o feito de estar abrigado do vendaval e de contar con 
calado suficiente para a arribada de buques de certo 
volume (ben é certo que sen perder de vista as mareas 
e a localización das canles máis profundas), así como 
a existencia dunha gran riqueza forestal que aportou 
a materia prima, permitiu que florecera no lugar unha 
potente industria de construción naval - chegaron a 
funcionar corenta estaleiros no concello - que aínda 
sobrevive nos tres estaleiros que manteñen a súa acti-
vidade nesta pequena localidade.
o seu pequeno porto adícase fundamentalmente á im-
portante actividade marisqueira que se desenvolve na 
zona; en especial o cultivo de mexillóns e ostras e o 

marisqueo a pé ou desde 
barcos dos berberechos 
e ameixas que medran 
nos lombos areosos da 
ría. na actualidade con-
ta cun Centro náutico 
que organiza cursos de 
vela e diversas activida-
des de lecer.
na península de San 
Cosme existe outro pe-
queno embarcadoiro, a 
Barquiña, de onde par-
tían os sancosmeiros, 
as lanchas típicas da 
zona que funcionaron 
ata os anos 50 do sé-
culo XX, en dirección 

outes por descubrir

á outra Barquiña, a de noia, cheas de xente, gando 
e produtos agrícolas para a súa venda nas feiras. as 
cebolas de San Cosme eran o produto estrela. Esta va-
riedade local exquisita, aínda que por desgraza desco-
ñecida fóra da comarca, segue inundando o mercado de 
noia no tempo do ceboliño. a parroquia de San Cosme 
dá tamén nome a outros sancosmeiros, os sombreiros 
que locen as mulleres que  traballan o campo, aínda que 
en realidade se elaboran na parroquia de San ourente 
cun coidadoso traballo a partir da mellor palla de trigo. 
a elaboración artesanal de sancosmeiros segue viva e 
poderemos coñecela no Encontro.
Malia que a situación do Concello no fondo da ría non 
favorece a formación de praias, conta con tres, das que 
destaca a de Broña, moi concorrida na actualidade polos 
bos servizos que ofrece, a tranquilidade e calidade das súas 
augas e a súa boa comunicación, en especial con Santiago.
Mais se non temos moitas praias, non podemos dicir o 
mesmo dos ríos. os máis grandes xa foron citados: o 
Tins e o Tambre. nas beiras do Tins ao seu paso pola 
Serra de outes, a capital do Concello, habilitouse un 
paseo fluvial duns 2 km. que conta con parques infan-
tís e de maiores, varios muíños restaurados e áreas de 
lecer onde gozar dun bonito paseo entre vexetación 
típica de ribeira. Desemboca, xunto co río do Rial, 
na enseada de lameán formando chairas intermareais 
e marismas de grande valor ecolóxico, que deter-
minaron a súa inclusión no lIC Esteiro do Tambre 
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o Freixo dende Vilariño

Muller con chapeu sancosmeiro

Panorámica dende o Freixo
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da Rede natura 2000. Mágoa que a falta de ordenación 
 do territorio que padecemos no país permitise un 
caótico desenvolvemento industrial e urbano na zona, 
que rompe totalmente a continuidade do ámbito natu-
ral e nos impide mesmo adiviñar que existe.
o Tambre, tras nacer aló por Sobrado e percorrer  
125 km. agasallándonos cunha morea de recunchos 
virxes, construcións tradicionais como os muíños e 
as pesqueiras, pontes centenarias e bastante electrici-
dade, culmina a súa andaina na ría de Muros e noia 
formando o fermoso esteiro que serve de anticipo da 
beleza que o visitante pode atopar na ría. Curiosa-
mente, este río presenta a súa maior pendente, sal-

vo un pequeno tramo próximo á cabeceira, preto da  
desembocadura; o que levou a que na década de 1920 
a Sociedad Gallega de Electricidad promovese a cons-
trución en noia da primeira grande central hidroeléc-
trica galega, cun edificio do arquitecto galego Anto-
nio Palacios. Debido ao desnivel, o río circula moi 
encaixado, permitindo que nas inclinadas ladeiras do 
val que conforma se conserven algúns bosques au-
tóctonos (carballos, cerquiños, loureiros, acivros...), 
malia a invasión de especies foráneas que sufrimos en 
toda a costa. nas beiras, os amieiros, freixos, abelei-
ras e salgueiros forman un sombrío bosque de ribeira 
onde deleitarse co son da auga e o frescor do aire. 

Esta forte pendente convértese 
nunha suave chaira nas proximi-
dades da Ponte nafonso, xusto 
antes de transformarse paseni-
ñamente en ría. Este lugar, per-
tencente a dous concellos, outes 
e noia, porque se espalla a un 
e outro lado do río, ofrécenos a 
fermosa ponte medieval de esti-
lo gótico que une as dúas beiras, 
unha paisaxe de marismas po-
boada de carrizas e xunqueiras 
na que se acubillan moitas aves 
acuáticas, tranquilidade pola au-
sencia de tráfico e un bo ambiente 
de viños.
Unha ruta de sendeirismo que 
nace na Ponte nafonso conduce 
ata a central do Tambre pasando 
polo Pazo do Enxido, máis co-
ñecido por Pazo do Tambre, un 
edificio construído tamén na dé-
cada de 1920 e hoxe convertido 
en hotel. na contorna da central, 
pódense visitar os restos da anti-
ga pesqueira cisterciense que os 
frades utilizaban para fornecer o 
Mosteiro de Toxosoutos, en San 
Xusto. Os edificios anexos á cen-
tral foron rehabilitados e recon-
vertidos tamén en hotel.
a ría está rodeada de montes: na 
cara sur pola impoñente Serra do 
Barbanza, que a separa da ría de 
arousa; e na norte, por unha serie 
de montes de menor altura que dan 
paso a unha chaira con condicións 
idóneas para a gandería. Varios 
montes que superan os 500 m. de 
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altitude coroan outes, algúns con acceso mediante rutas 
sinalizadas. O Tremuzo, o máis alto e de perfil inconfun-
dible, ofrece unha panorámica de toda a ría e dos estei-
ros de outes e do Tambre. Pedra Serpal, na parroquia de 
Cando (onde se coñece como do Berveo), permite descu-
brir a beleza do treito final do Tambre, que parece querer 
demorar a súa fusión co mar formando meandros e bor-
deando a illa de Meán. a Pedra da Vella, no alto da pa-
rroquia de San ourente, permite abranguer dunha ollada 
todo o concello.
a arte tamén está presente en outes. Dos poboadores máis 
remotos quedan vestixios nos numerosos megalitos, petró-
glifos e castros que se espallan por todo o concello. Mais 
destacan as igrexas parroquiais: a de Sabardes, no Freixo, 
única edificación que se conserva dun antigo mosteiro; a 
de San Tirso de Cando; a de San Xoán de Roo; a de outes; 
e a de San ourente, onde se conservan os restos do mártir 
San Campio, obxecto de grande veneración en Galicia. E 
tamén algunhas edificacións civís, como os pazos de Outes 
e de Añón, a ponte de Ruso, o edificio do Concello, o pazo 
do Enxido e a ponte de Ponte nafonso, estes últimos xa 
mencionados con anterioridade.
Respecto das tradicións, é moi coñecida a romaría na 
honra de San Campio, o santo dos tolos, dos que teñen 
“o mal cativo”, que se celebra o 29 de setembro en 
San ourente. os devotos realizan nela unha serie de 
rituais para conseguir sacar o demo, en medio dunha 
catarse colectiva. outra festa de grande tradición en 

outes, o Pampallín, celebra a chegada da primavera e 
serve para pedir boas colleitas. na súa orixe, na noite 
do 30 de abril, os mozos e mozas percorrían as agras 
con fachos de palla acendidos e cantando; na actua-
lidade séguese a celebrar transformada nunha festa 
da xuventude. ademais, cada parroquia ten as súas 
propias celebracións, as máis delas no verán. neste 
ano, a inauguración do XI Encontro, o 11 de xullo, 
coincide co San Bieito, unha das máis sonadas festas 
da parroquia de Sabardes, á que pertence o Freixo.
E por se outes non consegue saciar o apetito dos vi-
sitantes, hai multitude de fermosas paraxes espalladas 
por toda a ría que se poden coñecer sen necesidade de 
afastarse moito.
na mesma cara da ría está o Concello de Muros, que 
conta con marabillosas praias e o senlleiro Monte 
louro, que, maxestoso, pecha a ría polo norte e deixa 
o resto da costa a mercé dun mar bravo que modela 
algunhas das máis fermosas paisaxes da nosa costa. 
Muros, a só dez minutos do Freixo, unha fermosa vila 
mariñeira que foi sé da novena edición dos Encontros, 
ofrécenos unha fachada marítima de arcos e galerías 
que agacha un mundo de empinados rueiros e calexas 
polos que paga a pena pasear demoradamente.
noia, situada no fondo da ría e tamén a uns dez minu-
tos do Freixo, ofrece un casco antigo moi ben conser-
vado, reminiscencia do seu glorioso pasado, que na 
actualidade se conmemora cada ano coa celebración 
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Volvendo de mariscar

Igrexa de Sabardes
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dunha feira medieval no mes de xullo, na que se dan 
cita milleiros de persoas de toda a comarca.
Conta con numerosos edificios de valor artístico e cul-
tural, tanto de carácter relixioso como civil, que mere-
cen que lles adiquemos algo do noso tempo. a Igrexa de 
Santa María a nova, declarada Monumento Histórico-
artístico nacional e hoxe convertida en museo, recolle 
diversos estilos desde o románico tardío, e é especial-
mente coñecida polas súas laudas Gremiais, as máis an-
tigas representando oficios dos gremios medievais, in-
cluído o dos mariñeiros (simbolizado por unha áncora). 
a igrexa de San Martiño, na praza do Tapal, é un exem-
plo do gótico tardío, e nela chaman a atención as torres 
sen rematar e o magnífico rosetón do corpo central.
a cara sur da ría comeza coas pequenas praias do 
concello de noia, que se van convertendo en grandes 
areais, como a praia da aguieira, xa pertencente ao 
concello de Porto do Son, e que pecha a ría. a partir 
deste, outra vila mariñeira que paga a pena visitar, 
comeza un litoral esculpido por un embravecido mar 
aberto que nos brinda marabillas naturais, como as 
interminables praias que se estenden entre Queiruga 
e Xuño, e outras froito da conxunción da man do ser 
humano e a natureza, como o castro de Baroña, un dos 
máis importantes e mellor conservados asentamentos 

castrexos de Galicia. E poderiamos seguir ata chegar 
a Corrubedo e mesmo bordealo e entrar na ría de 
arousa, mais temos tempo para tanto?
non somos paxaros, como o senlleiro poeta outiense, 
o noso Poeta añón, desexaba ser no seu poema adica-
do á poetisa Emilia Calé Torres de Quintero,

¡Ay! quen pudera cal ceivo pájaro,
Voar á noso querido chan, ...

... Sobre os petoutos d’as serras ásperas
Engergaría, como o cóndor,

Montes e vales e veigas fértiles,
Serpenteados d’agua e verdor. ...

... Mares, tranquilos, plácidos,
Q’a o ceo d’espello servindo están,
E cruzan barcos de velas cándidas,
Como as gaivotas que vèn e van...

mais podemos revivir para el esas emocións que tanto 
estrañaba.
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as fotos antigas pertencen ao veciño do Freixo Evaristo Mayo, topógrafo, electricista e fotógrafo xa falecido e foron cedidas  
amablemente pola súa familia.

Se aceptamos como boa a afirmación de que a razón de 
ser das cidades, máis que ao sitio que ocupan, débese 
á actividade dos seus habitantes, teremos que inclinar-
nos a pensar que os homes e mulleres que construíron 
e fixeron medrar as vilas atlánticas de Noia e Muros 
tiveron sempre na súa mente a importancia que para 
a cidade tería o mar no seu desenvolvemento e toda a 
serie de actividades que xurdiron ao seu amparo.
as augas do mar son nos tempos medievais unha fonte 
inesgotable de recursos alimenticios pero, igualmente, 
son rutas polas que circulan homes e mercadorías na 
procura dos mellores mercados coa finalidade de enri-
quecerse co intercambio. Noia e Muros florecen neses 
tempos por mor do desenvolvemento da pesca e do tráfi-
co marítimo. Durante séculos ámbalas dúas vilas tiveron 
unha actividade comercial centrada no peixe ou os seus 
subprodutos. a importante e case única fonte de ingre-
sos que constitúe a actividade pesqueira –“non sacan 
por i sinon saín e pescado”, sinalan os documentos–, 
pon de manifesto o protagonismo urbano que deberon 
adquirir todas aquelas actividades relacionadas coa  pes-
ca. os barrios mariñeiros, a carón das augas e ao amparo 
do núcleo protector inicial, ían ter unha presenza e un 
papel sobranceiros no nacente núcleo urbano, e espazos 
e arquitecturas de forte carácter mariñeiro recordan a 
primacía económica do poderoso gremio do mar.
Interésanos salientar no presente escrito a sobranceira 
presenza que as paisaxes de mar nacidas para satisfacer 
as tarefas pesqueiras adquiriron naquelas vilas preindus-
triais de Noia e Muros, coa finalidade de poñer de mani-
festo que, ao igual que outras realizacións espaciais máis 
coñecidas e publicitadas, constitúen unha parte impor-
tante da súa memoria urbana que é necesario conservar.

O porto, un lugar de refuxio

o papel protagonista que ten o porto na xénese 
e posterior desenvolvemento urbano nas vilas de 
noia e Muros resulta a todas luces indiscutible. 
nacen os portos como lugares de refuxio, encla-
ves escollidos onde buscar protección. así, nun  

Paisaxes de mar nas vilas medievais de Muros e noia

PaISaXES DE MaR naS VIlaS MEDIEVaIS DE  
MURoS E noIa

Pedro García Vidal

Muros no século XVIII. Fonte: Pintura de Mariano Ramón Sánchez, Pazo Real de Madrid

a ría de Muros-noia en 1622. Fonte: Pereda, F. e Marías, F. (edit.) 
(2002): El Atlas del Rey Planeta. “la Descripción de España y de las 
costas y puertos de sus reinos” de PedroTexeira (1634).
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primeiro momento esa función protectora búsca-
se no fondo das rías, ao considerar dito empraza-
mento como o máis seguro para as nacentes po-
boacións con vocación mariñeira. noia foi dende 
o seu nacemento un porto nun pequeno e agochado 
mar: o mar de noia, que se abre entre as puntas 
de Testal e abruñeiras. o pequeno e tranquilo mar 
de noia serviu como adro dun porto ao pé da vila 
que, se ben axiña se revelou incómodo, por mor 
de problemas de calado para aquelas embarcacións 
de maior porte, iso non impediu que se convertese 
nun dos máis importantes da costa galega1. Unha 
fase posterior de creación de burgos marítimos, no 
que podemos incluír portos como o de Muros, ten 
que ver coa necesidade de portos non emprazados 
no fondo das rías, senón en refuxios naturais que 
permitisen a ancoraxe de barcos de maior cabo-
taxe, de acordo coas esixencias do momento das 
relacións comerciais.

nos principios da vida da localidade costeira, as 
instalacións portuarias deberon ser mínimas. a 
praia era o varadoiro natural para as embarcacións. 
no caso de Muros, as boas condicións da enseada 
e areal facilitaron que iso continuase sendo así ata 
avanzado o século XVI, como pon de manifesto o 
plano de Simancas. nel podemos ler a expresión 
inequívoca desa seguridade natural facilitada po-
las areas: “playa varadero de barcas”. Porén, no 
mesmo plano podemos observar como nese tem-
po xa comezaran as primeiras actuacións no porto, 
coa construción dunha especie de dique que pe-
netra en forma de ángulo no mar e que protexe o 
terreo gañado ás augas do Curro da Praza. Son as 
primeiras instalacións portuarias en materiais du-
radeiros que alteran o marco natural co fin de faci-
litar as tarefas de atraque e carga e descarga. Pos-
teriormente, este tipo de instalacións portuarias 
gañarán terreo ao mar confirmando coa súa sólida 
presenza o avance do proceso de humanización do 
litoral. En noia, unha pequena rampla a carón da 
ponte facía as funcións de peirao para labores de 
carga e descarga. Por outra banda, a navegación 
era de pequena envergadura e obrigábase a través 
das Ordenanzas do Mar a que os buques maiores 
fosen descargados por medio doutros menores. Un 
artefacto coñecido como guindaste, consistente 
nun mastro cunha verga que facía as funcións de 
“pluma” dunha grúa, adoitaba alzarse nestes pun-
tos de descarga.

O plano: a vila amurallada e os arrabaldes 
mariñeiros
As particularidades orográficas do sitio - sempre ben 
protexido das augas e dos ventos - van guiar a forma en 
que se desenvolve a contorna das vilas coa progresiva 
combinación de espazos libres e edificados que vai de-
buxando o plano. o primeiro a salientar é que tanto noia 
coma Muros, xa dende os momentos iniciais, amósanse 
como pequenos núcleos cercados en torno aos cales xi-
ran, a xeito de satélites, unha serie de espazos extramu-
ros con clara dedicación ás tarefas do mar. 
aparecen así dous núcleos xustapostos, que só co paso 
do tempo irán fundíndose nun único núcleo urbano. 
O burgo, no alto, mantén a súa fisionomía de núcleo amu-
rallado protexido das augas e dos inimigos humanos. Fóra 
dese recinto dominante e protector vanse estendendo os arra-
baldes da poboación onde teñen lugar aquelas tarefas rela-
cionadas coa pesca e o tráfico marítimo. Ante o dilema das 
calidades defensivas da poboación e a súa aptitude para o 
desenvolvemento das tarefas relacionadas co mar, ficou cla-
ro que o segundo factor era o decisivo. De aí que a primitiva 
vila amurallada, repetindo un esquema urbanístico caracte-
rístico das poboacións mariñeiras, se espalle cara á ribeira.
Dado que os muros non podían acoller as instalacións da 
beiramar, barrios nos que a liña defensiva tería significa-
do un atranco para os traballos mariñeiros desprázanse do 
espazo cercado a medida que este abrangue un territorio 
maior. En noia, no alto dun outeiro que penetra nas augas 
- un espazo forte dende o punto de vista natural - levantou-
se a fortaleza do Tapal, que exerce o seu dominio visual 
sobre o resto da poboación que se desenvolve a carón das 
augas. a forma compacta que vai presentar a vila de noia 
débese a que o lugar elevado ocupado pola fortaleza do 
Tapal ten próximas as ribeiras marítima e fluvial, de xeito 
que a vila nos momentos iniciais non precisou dislocarse, 
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 1  Ante as dificultades de ser porto de marea, Noia tivo que buscar calado para as grandes embarcacións lonxe do porto primitivo, unhas veces 
no Guindaste, ao carón das augas dos ríos, ao outro lado da ría; nos areais que tapizaban a enseada de Barro; no saínte que logo será o peirao do 
Marqués e, máis tarde, no máis afastado porto do Freixo.

podendo agruparse en torno e ao pé da acrópole.
a diferenza de noia, en Muros o burgo amurallado 
ocupará un lugar estremo no plano, pois seguindo o 
arco de area da enseada esténdese o arrabalde ma-
riñeiro da Ribeira, o centro máis vivo da actividade 
urbana. o arrabalde da Ribeira aparece extramuros 
como unha segunda vila. Soldado ao recinto amu-
rallado por unha praza, neste espazo alongado ér-
guense as instalacións mariñeiras, peiraos, vivendas 
e demais construcións propias das actividades pes-
queiras, comerciais e mercantís. o barrio mariñeiro, 
pesqueiro e comercial adapta o seu crecemento á 
ribeira do mar onde desenvolve a súa actividade. 
o poder alcanzado en Muros polo arrabalde mani-
féstase en que a primeira vista, Muros é delgada, 
lonxitudinal, cun protagonismo claro da morfoloxía 
alongada do espazo extramuros fronte ao núcleo 
murado máis compacto e carnoso. Esa linearida-
de dálla o estiramento da vila a través da estreita 
franxa costeira – o espazo máis apto para unha ins-
talación humana con vocación pesqueira – que pro-
voca dende moi cedo a fuxida da poboación traba-
lladora cara a este sector urbano.

no caso de Muros, a topografía e as augas condi-
cionan - aquí incluso máis, se cabe - o desenvolve-
mento urbano e o trazado das vías de comunicación 
do arrabalde da Ribeira. a rede de rúas segue unha 
serie de grandes liñas de crecemento. o seu trazado 
establece un claro predominio lonxitudinal, dan-
do lugar á típica estrutura de rúa de Abaixo ou rúa 
do mar e rúa de Arriba que posteriormente, cando 
a vila medre, pasará a ser coñecida como rúa do 
Medio. Un conxunto de pequenas e estreitas vías 
(calellas ou congostras) cortan estas rúas princi-
pais, facilitando o tránsito entre a ribeira e o inte-
rior e dando lugar ao típico plano coñecido como 
de espiña de peixe, tan común nas vilas mariñeiras. 
Deste xeito, no espazo que comprende o arrabalde 
vai aparecer unha xerarquía viaria, cunha serie de 
rúas paralelas á costa que van adquirir o carácter 
de principais, mentres que outras perpendiculares a 
estas serán as vías secundarias. Esta particular dis-
posición dos espazos libres e construídos facilitaba 
a vida ao abrigo das rúas interiores, menos expostas 
aos ventos costeiros. as vivendas tratan de protexer-
se do vento, de aí que tendo en conta a dirección 
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Muros. Plano da Peixería Vella antes da súa reforma. Fonte: arquivo Municipal

Plano de Muros. Fonte: arquivo Xeral de Simancas (Ga 498) M.P. y D. 9.
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 2  Sobre as vivendas mariñeiras e construcións anexas véxase CaaMaÑo SUáREz, M. (2003): As construcións da arquitectura popular, San-
tiago de Compostela.
3   así, o anónimo autor do plano de Simancas, seguramente impresionado pola presenza ubicua que impuña o soportal na imaxe da faciana ma-
rítima de aquel Muros de fins do XVI, quixo deixar constancia deste feito co levantamento dun alzado dun edificio asoportalado, como querendo 
significar a importancia e ubicuidade deste elemento naquel espazo construído ao amparo do Rebordiño.

predominante, a disposición das rúas adquire unha 
especial transcendencia. Rúas interiores paralelas á 
costa, cortadas por outras transversais moito máis 
estreitas e descontinuas, favorecen a calma das rúas 
interiores en oposición á ventosidade da primeira 
liña de praia, con efectos positivos sobre funcións 
económicas como o comercio.

A particular paisaxe construída dos arra-
baldes mariñeiros 
Mareantes, pescadores e mariñeiros son os homes que 
levan a cabo as tarefas pesqueiras. aínda que podían 
aparecer mesturados co resto da poboación, normal-
mente estableceron as súas vivendas a carón do ele-
mento líquido do que tanto dependían. Deste xeito, por 
mor da súa específica actividade económica, foron con-
formando barrios típicos mariñeiros caracterizados por 
unha particular fisionomía. Estes barrios, en vivendas 
acaroadas paralelas á ribeira coas traseiras sobre a praia 
mesma, debuxaban unha imaxe urbana típica.
as vivendas2, nun espazo reducido e de forte deman-
da, ocupaban dous modelos de solares, un maior e ou-
tro menor, sendo o segundo tipo exactamente a metade 
da extensión do primeiro. o solar máis frecuente era o 
de maiores dimensións (catro metros de ancho por oito 
de fondo), que xeralmente comparte con outra parce-
la das mesmas medidas e que daba lugar a unha dobre 
mazá con fondo de 16 metros. Respecto á altura, a casa-
vivenda do pescador máis humilde era a denominada  
casa cha ou casa terrea. Edificación moi simple, cunha 
única altura, onde se concentraban o lar, habitacións, al-
macén dos trebellos de traballo de mariñeiro e cortello 
dos animais. Variantes da anterior son as casas do pin-
cho e as casas do remo, así denominadas estas últimas 
porque a súa anchura coincidía coa  lonxitude dun remo. 
ambas presentaban a fachada principal no muro piñón 
e estaban dispostas xeralmente en medianeira. o mode-
lo de vivenda máis estendido, porén, era o denominado 
casa asobradada, por coñecerse como sobrado o andar 
principal dedicado xeralmente a vivenda. Este tipo de 
edificación vai resultar do progresivo incremento de al-
turas, así como saíntes e beirados, con vistas a acoller 
un número cada vez maior de persoas. a casa con patín 
resulta de colocar un acceso exterior en escadas de pe-
dra ao sobrado da vivenda.
Unha parte importante do casarío noiés e muradán ía 
montado sobre piares, dominando na fachada saíntes 

aleiros e quebradas aliñacións. o soportal era un mem-
bro esencial do armazón urbano da vila preindustrial e 
aínda hoxe constitúe unha das notas distintivas e máis 
atractivas da vila histórica de Muros, sobre todo por 
configurar eses fermosos e prolongados corredores cu-
bertos ao longo da súa fachada marítima3.
Outras construcións específicas do litoral completaban 
a paisaxe construída das vilas mariñeiras. aparecen 
así toda unha serie de edificacións destinadas a tare-
fas relacionadas co mundo do mar, que tiñan a parti-
cularidade de precisar de emprazamentos determina-
dos para cumprir axeitadamente coa súa finalidade: a 
tribuna, pequena dependencia onde se almacenaban 
os aparellos; os fumeiros, casetas onde se afumaba a 
sardiña; ou as carpinterías de ribeira, constituídas por 
pequenos pendellos en madeira, totalmente abertos ou 
parcialmente pechados, sempre protexidos dos ventos 
e dos temporais, onde se facía o traballo de armar a 
embarcación e unha pequena construción de pedra que 
facía as veces de taller e almacén e que constituían a 
paisaxe artesanal da construción de barcos. 
En noia, na zona do Espírito Santo, construíanse bar-
cos. logo, ao longo da marxe dereita do seu mar, prin-
cipalmente na enseada de Barro, proliferaron pequenos 
estaleiros. En Muros, a carón da muralla, preto do Cu-
rro da Praza, perviviron pendellos de madeira e ram-
plas ata o século XX.

Paisaxes de mar nas vilas medievais de Muros e noia

As paisaxes da actividade económica
o aproveitamento dos produtos do mar é unha activi-
dade case de tanta antigüidade como os propios asen-
tamentos poboacionais ao longo da costa. o secado, 
afumado e a salga eran tres dos procedementos que se 
empregaban para conservar o peixe. Posiblemente o se-
cado a ceo aberto fose o antecedente máis remoto de 
todos eles. Por iso, toda a costa galega dispoñía de seca-
doiros de peixe e como tales chegan ata o século actual. 
Posiblemente habería espazos comunais destinados a 
secadoiros de peixe así como de aparellos, pero as casas 
dos mareantes dispoñían igualmente, na súa traseira, de 

cara ao mar, de terreos destinados a secadoiros perma-
nentes, para os que se instalaba un armazón de paus. De 
tódolos xeitos, calquera lugar exposto aos ventos mari-
ños e pouco transitado podía valer para o secado non só 
de peixes senón tamén doutros produtos. as coñecidas 
como estacadas4, emprazadas nos areais ou en terreos de 
carácter comunal, eran unhas construcións moi sinxelas 
de madeira destinadas ao secado das redes ou do peixe. 
Consistían nuns simples esteos de madeira espetados no 
chan, sobre os que penduraban as redes para secar5. Can-
do se destinaban ao secado de peixe (polbos, congros, 
abadexos...), os armazóns de madeira complicábanse6.

Paisaxes de mar nas vilas medievais de Muros e noia

 4   os aparellos de pesca, ademais do seu encascado, necesitaban outros moitos coidados, como tendelos a secar logo de cada día de faena. Para 
secalos había dous sistemas, segundo o tipo de rede. as de cerco, de grandes dimensións, eran colgadas nas estacadas, “algo similar a un anda-
miaje de construcción, que se asentaban permanentemente en un lugar cercano a la playa, llamado por ello Extendedeiro”. “Las redes del xeito se 
tendían sobre unos postes en forma de portería de fútbol colocados en la misma playa, o bien a lo largo del muelle, malecón o alameda”. Calo 
loURIDo, F. (1978): La cultura de un pueblo marinero: Porto do Son, pp.33-34.
5   En pobos de tanta dependencia da pesca como Muros, os espazos para secado e reparación das redes aparecían por todas partes. nas zonas de 
praia en estacadas, na fachada das casas penduradas dun gancho, ou estiradas nas partes altas da vila.
6   En Muros, dinos Fabeiro Gómez  no seu libro Páxinas históricas de Muros (1997: 51), “as redes eran levadas ao monte (descampado) para  
secar e coser as partes rotas. Dentro da cerca non había sitios axeitados, tendo que facelo na parte alta do “Burgo”, pois o mar chegaba ata as 
casas da ribeira, en cuxos soportais se amarraban as embarcacións; o que se veu facendo ata finais do século XIX. Miña nai tenme dito que nos 
soportais da ferretería de Xoán Artaza amarrábanse os botes”. o mesmo autor (1997: 55) infórmanos de como en Muros as rúas eran utilizadas 
en determinados momentos do ano como secadeiros de sardiña: “En setembro mandábase que os viciños desocupasen as rúas e viñales, incluso as 
rúas travesas e as da ribeira, de tal maneira que non impidan o secado da sardiña; a pena sería de 200 maravedís de facer o contraio; e debendo 
lerse o acordo na Tribuna da Igrexa para xeral coñecemento”. Na vila de Noia, existían tamén estes armazóns de paus. En imaxes de finais do 
século XIX, aprécianse aínda secadoiros na beira dereita do Traba, no lugar que logo se denominaría Malecón de Cadarso, o que contribuía a dar 
unha fisionomía propia de pobo mariñeiro a este sector da vila.

Soportais no Curro en noia segundo a mirada do pintor Carlos Maside

noia. Plano de Simancas. Detalle. Fonte: arquivo Xeral de Simancas 
(Ga 498) M.P. y D. 12.
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a salgadura, secado e afumado era unha industria 
eminentemente doméstica. na maioría das vilas e 
portos con licenza para salgar, cada casa de mareante 
tiña nos seus baixos e sotos os lagares, magueiros, fu-
meiros, pías de salgar, etc., onde preparaban o peixe. 
Esta preparación na propia vivenda facíase en Mu-
ros ao igual que en Pontevedra7. noutras localidades, 
como en noia, tratábase dunha actividade centraliza-
da en determinadas rúas como a coñecida como dos 
lagares, actual rúa do Curro, ou na rúa de laxe ou 
dos Cabaliños; porén, as instalacións principais esta-
ban relegadas cara á periferia da vila: no barrio dos 
lagares do Ribeiro Grande e, sobre todo, no chamado 
Campo da Pena do Ouro, ao outro lado da Ponte.

Espazos para o control e venda do peixe
o control do peso dos produtos do mar era un tema 
transcendente co fin de impedir a fraude, así como por-
que subministraba impostos segundo informan as orde-
nanzas. Desta maneira, o peixe ten de ser comprado no 
lugar habilitado para iso e non no mar nin noutra parte 
nin “ao montón”. a venda de peixe era unha actividade 
molesta polos fortes cheiros que producía, ademais de 
contribuír ao emporcamento das rúas onde se levaba a 
cabo. De aí que no transcurso do tempo e en función 
das novas necesidades, os lugares de venda mudasen es-
pacialmente8. Porén, o lugar onde a venda do peixe vai 

realizarse dun xeito máis estable localízase nas coñeci-
das como rúas da Peixería, cuxo nome fai sen dúbida 
referencia ao desempeño desta actividade9. En Muros, 
a praza da Peixería, no corazón do arrabalde da Ribeira, 
constituía o lugar do trato do peixe por excelencia. a 
praza da Peixería Vella era sen dúbida a máis recollida, 
típica e pintoresca praza da vila, representando o centro 
de negocios e mercantil con case exclusiva orientación 
mariñeira. neste singular espazo asoportalado rectangu-
lar estamos ante unha praza-rúa ou rúa-praza, como se 
prefira, que vai constituír o lugar de mercado máis des-
tacado do arrabalde da Ribeira. Esta praza da Peixería 
Vella, cos seus soportais diversos, coa súa asimetría e 
os seus miradoiros de madeira, é aínda hoxe unha das 
prazas máis pintorescas de Galicia.
Como brevemente acabamos de ver, a incidencia das 
actividades pesqueiras no desenvolvemento urbano das 
vilas de noia e Muros foi notable. na súa progresiva 
configuración urbana as tarefas do mar tiveron salienta-
bles repercusións. os mariñeiros, pescadores e marean-
tes, coa súa actividade mixta de pesca e comercio, van 
converter os arrabaldes da ribeira en centros comerciais 
que configuran unha paisaxe senlleira. En fin, un pasado 
de gloria para as actividades e xentes do mar cuxos es-
casos vestixios paga a pena poñer en valor e conservar 
nas nosas vilas actuais.

Paisaxes de mar nas vilas medievais de Muros e noia

7   RoManÍ, a. (1981): La pesca de bajura en Galicia, a Coruña.
8   así, por exemplo, nun documento de 1677, e ante a imposibilidade de dicir misa na capela da asunción, sita na torre principal da vila de noia, 
coñecida como Porta da Vila, por mor de “tener la pescadería abajo y con la algarabía e ediondez del pescado divertir al preste”, o Concello 
toma a decisión de trasladar a peixería a outro lugar “a donde está la fuente”. HERMIDa, M. & aGRElo, J. (2008): Efemérides noiesas, noia.
9   En noia, aparte da rúa da Peixería, o peixe tamén se vendía na praza do Tapal, nun armazón instalado para iso e prohibíaselle ás peixeiras que 
se instalasen na vía pública, por entorpecer o tráfico e emporcar as rúas coas cestas de peixe. A. M. 1793, en GUTIÉRREZ, A.(1968): “Aportación 
a la historia comercial de Noya”, en Cuadernos de Estudios Gallegos, t.23, p.192.

Estacadas ou secadoiros de congro en Muxía, único lugar da costa galega que segue a desenvolver esta actividade de tradición medieval

a CaRPInTaRÍa DE RIBEIRa oUTEnSE

Xoán Francisco García Suárez & Ramón Blanco

É tan frecuente que o topónimo Serra de outes 
faga pensar nun lugar montañoso e afastado, como 
infrecuente é que se asocie o concello de outes co 
mar. nin sequera ten un oco na talasonimia: Ría de 
Muros e noia. E isto axuda a ocultar que noutrora 
houbo cerca de corenta estaleiros e carpintarías 
de ribeira nestes catorce quilómetros de costa. De 
aquí saíron goletas, costeiros, bucetas, paquebotes, 
lanchas, balandros… Só na ría de Vigo, a zona de 
Ferrol e a Coruña e (en menor medida) na ría de 
arousa, atopamos casos semellantes. 

a construción de barcos nesta ría podería ser anterior 
ao século XII, e mesmo remontarse á época castrexa. 
Desde logo non faltan aquí os elementos básicos para 
a fabricación: auga e madeira. o porto da Barquiña 
(San Cosme), punto máis próximo a noia por vía 
marítima e próximo ao porto do Forniño, constrúese 
en 1168. Xa daquela, ou mesmo antes, se utilizaba 

para o transporte de mercadorías e pasaxe, actividade 
na que probabelmente xa terían protagonismo 
as embarcacións que deron lugar ás lanchas 
sancosmeiras, que tiñan como destino habitual o 
porto homónimo da Barquiña, ou Porto do Río (noia). 
as sancosmeiras tiñan aproximadamente 6,70 m. de 
eslora e 2,20 m. de manga, con vela latina e dous 
grandes remos; algúns investigadores relaciónanas 
coas dornas, e trataríase así dunha adaptación local. 
Unha reprodución destas sancosmeiras está exposta 
no Museo do Pobo Galego. Tampouco debemos 
esquecer que antes da construción da Ponte nafonso 
(s. XIII) os peregrinos que prolongaban o Camiño 
de Santiago até Fisterra pasaban o esteiro do Tambre 
en barca en dirección aos portos de Ceilán e Rates, 
ambos os dous no actual concello de outes. 
o auxe medieval da cercana vila de noia, cunha 
actividade marítima de sobra coñecida (e mesmo 
constatada no cemiterio noiés de Santa María a 
nova, onde se conserva algunha lauda con marcas 
identificativas de mareantes e carpinteiros de 
ribeira), coincidente cos comezos da construción 
naval en Galiza, tivo que implicar por forza aos 
carpinteiros outenses. San Cosme e o Freixo serían, 
evidentemente, dous portos con certa actividade 
dada a súa proximidade a noia, que iniciaba a súa 
expansión comercial por mar, incrementada na Idade 
Moderna. 
a demanda de embarcacións veríase satisfeita pola 
abundancia da materia prima, tamén nos montes 
outenses, xusto a carón da costa, e dispoñendo á súa 
vez de varios portos.
andando máis no tempo, a memoria oral sostén que no 

a carpintaría de ribeira outense

Botadura da motora Sierra en o Cunchido

Foto da cabeceira: Evaristo Mayo. Barco Olga, que orixinariamente foi un lagosteiro francés, reformado no Freixo primeiro como pailebote e 
despois como balandro. Está varado na praia de Caneliñas.
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Freixo se fabricaron barcos para a armada Invencíbel 
de Felipe II. os documentos proban que os portos 
da Barquiña e San Cosme xa eran ruta estábel para 
o transporte de pasaxe nos séculos XVI-XVII. as 
familias de industriais catalás instalaranse a partir de 
1750 no litoral de toda a ría, especialmente en noia 
e Muros, mais tamén no Freixo (Domenech). os 
cataláns empregaban inicialmente corvetas, bergantíns 
ou bergantíns-goletas, construídos en arenys de Mar. 
Pouco a pouco estas goletas finas ou paquebotes vanse 
facendo habituais nas rutas entre os nosos portos 
para a navegación de cabotaxe. Moitos paquebotes 
construiranse máis tarde nos estaleiros de outes.
E como fora sempre, a pesca, especialmente da sardiña, 
seguía a ser no XVIII e XIX un factor económico 
de vital importancia para a Ría de Muros e noia. 
o método tradicional de pesca era con lanchas do xeito 

(que se empregaron en moitos 
portos galegos até os anos 
sesenta do século XX), para a 
captura de: sardiña, ollomol, 
lagosta, raia… Esta última 
etapa, ata a actualidade, está 
ben documentada nos arquivos 
e rexistros, revelándonos a 
importantísima actividade da 
construción naval en madeira no 
concello de outes. a comezos 
do XIX nos estaleiros do Freixo 
e San Cosme construíronse 
multitude de lanchas e galeóns 
para servizo das industrias de 
salgadura controladas polos 
cataláns. Son embarcacións 
feitas “con madera de roble 
y pino del país y clavazón de 
hierro galvanizado”, tal e como 
rezan os folios de rexistro que 
atopemos de aquí en diante.
aparecen a principios dese 
século embarcacións propias 
desta zona, como o galeón 
do Freixo, ou as bucetas. o 
galeón era unha embarcación 
dedicada ao transporte de todo 
tipo de materiais, dunha factura 
apropiada a dita función: proa 
robusta, manga ampla e popa 
redonda levemente alzada. 
Son barcos manexábeis pero 
rexos ao mesmo tempo, moi 
utilizados para o comercio de 

peixe e materiais de construción. 
a partir da segunda metade do XIX aparecen 
rexistrados paquebotes, como, en 1860, o Virgen de los 
Dolores, construído polo mestre carpinteiro de ribeira 
Cipriano Domínguez; ou botes como o Habanero, 
botado ao mar en San Cosme o 8 de maio dese mesmo 
ano. Desde aproximadamente 1850 e até ben pasados 
os sesenta do século XX, San Cosme, o Freixo e toda 
a costa outense van ser escenario dun auténtico vórtice 
construtivo de embarcacións de pesca e cabotaxe. 
Érguense por todo o litoral alboios, talleres, alpendres, 
de máis ou menos envergadura, chegando incluso a 
facerse barcos en instalacións de serradoiros e noutros 
sen ter sequera un teito, simplemente a carón do mar. 
Moitos destes talleres instaláronse de xeito ilegal pero 
foron permitidos pola administración. Só arredor de 
1880 parece que houbo un estancamento, producido 

a carpintaría de ribeira outense

pola irrupción dos primeiros buques a vapor (tería máis 
repercusión na construción dos veleiros de gran porte 
empregados no comercio transatlántico). 
a sona dos carpinteiros de ribeira de outes, e sobre todo 
do Freixo, chegou a ser tal, que incluso saían collas de 
traballadores destes portos con destino a Vilagarcía, 
Marín, Foz, Cangas, Bueu... para facer as embarcacións 
neses lugares e incluso ensinarlles o oficio aos 
carpinteiros que os reclamaban. Moitos testemuños de 
Rianxo, Cabo de Cruz, Vilaxoán, Cambados, Combarro, 
Cangas.., recollidos polo investigador Staffan Mörling 
a mediados dos anos sesenta da pasada centuria, 
manifestan a especialidade dos carpinteiros do Freixo 
(onde un rapaz de quince anos podía chegar a mestre en 
cinco anos, e había na zona “veleiros”, encargados de 
coser as velas) e destacan a calidade, a navegabilidade e o 
acabado dos barcos feitos por estes carpinteiros. Gozaron 
os carpinteiros outenses dun gran prestixio profesional. 
ademais do circuíto económico arredor da pesca e da 
primeira industrialización (salgadura, conserveiras, 
estaleiros, serradeiros e forxas), mantívose na ría o 
transporte de pasaxe, sobre todo para acudir aos mercados 
das vilas ou facer xestións administrativas. Entre o 
século XIX e aproximadamente 1960 contabilízanse 
nesta ría uns nove barcos de pasaxe, coñecidos como 
carretos. Dos estaleiros de outes saíron balandros 
como o Paquito (1909), María Teresa (1921), Reboleño 

(1898) ou Río Ulla (1910), destinados á pasaxe. 
a inicios do século XX levántanse pequenos portos 
como o de Vista alegre ou Entremedias, en outes, 
construído por Domingos del Río Caamaño, en 1918, 
ou estaleiros como o das Cunchiñas, a instancias 
de Manuel Saafigueroa Domínguez, no mesmo 
ano. Tamén se instalan varios serradoiros na costa 
(chegando a estar en activo máis de vinte factorías 
no concello), como o de Sedefal (no Freixo), o de 
Rates, o de Vista alegre ou o de Ramón alborés 
Ramos (instalado no Cunchido en 1927). Son os 
anos dourados da carpintaría de ribeira en outes. a 
época dos balandros, dos buques de cabotaxe e dos 
magníficos paquebotes, embarcacións de mediano 
porte, que as familias de armadores, sobre todo 
noieses, adquirirán masivamente. nestes estaleiros, 
que ocupaban entre un e dezaoito empregados, as 
condicións de traballo eran dunha alta precariedade. 
o movemento obreiro chegou a ter forza e fundáronse 
algúns sindicatos. 
avanzando o século XX, e a partir dos anos corenta, 
a implantación do ferro para a construción naval, a 
mellora na rede viaria interior (e, principalmente na 
nosa comarca, a mellora entre noia e Compostela), 
xunto co auxe doutros medios de transporte, 
provocaron o declive da fabricación de buques 
e embarcacións de madeira. o transporte por 

a carpintaría de ribeira outense
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estrada avanza en detrimento da cabotaxe. Moitos 
daqueles veleiros foron reformados e axeitados ás 
circunstancias implantándolles motores diésel, e 
sobreviviron até 1965 aproximadamente. Só perviven 
uns poucos, mais con outros usos. Como tamén 
sobreviven nada máis que tres estaleiros no Freixo 
(astilleros y Varaderos lago abeijón, astilleros 
abeijón Hermanos e astilleros amado) e mais unha 
carpintaría de ribeira na Ponte nafonso (Manuel 
nieto antelo, único carpinteiro de ribeira en activo 
no concello, isto é, no seu sentido máis tradicional). 
Mentres que no Freixo se constrúen barcos de 
madeira para a pesca (cerqueiros, bakas, auxiliares de 
bateas) e para o marisqueo e o ocio, na Ponte nafonso 
fanse moi poucas embarcacións de madeira (botes e 
gamelas), destinadas ao marisqueo. 
ademais, no Freixo ten máis importancia neste 
momento a reparación de buques con casco de 
ferro ca a propia construción. E a fibra de poliéster 
é un material xa empregado desde hai tempo nestes 
estaleiros, substituíndo a madeira. 
a pesar da subsistencia destes talleres, os recortes das 
licenzas de pesca impostos de xeito sistemático desde 
que o Estado español entrou na Comunidade Europea, 
as esixencias técnicas tamén impostas polas normativas 
europeas e españolas, e as dificultades dos profesionais 
do mundo da pesca, non fan precisamente do sector 
pesqueiro un atractivo que estimule a fabricación de 
buques, e moito menos de madeira.

a carpintaría de ribeira outense

no libro A carpintería de ribeira e 
os estaleiros no Concello de Outes 

(Toxosoutos, 2008), escrito por un dos 
autores deste artigo, contabilízanse e 

descríbense até trinta e nove talleres ou 
localizacións nas que se construíron barcos 
por carpinteiros que, sen posuír instalacións 

nas que traballar, fixeron embarcacións 
de madeira a carón do Tambre e da 

desembocadura do Tins. 

o mar non é fronteira que é camiño, de sempre os 
nosos devanceiros cruzaron dunhas ás outras ribei-
ras das rías e dos ríos, por traballo e comercio máis 
que por lecer,  mais tanto os motivos como os medios 
para desprazarse sobre a tona da auga foron variando 
segundo os cambios nas relacións produtivas, a evo-
lución  técnica das embarcacións e, xa que logo, as 
comunicacións, o hábitat e os modos de vida.
nestes tempos nos que a inanidade do goberno gale-
go, a ignorancia do goberno español  e unha Unión 
Europea eivada, que ou descoñecen como é o noso 
mar ou -suíñas- consenten ou desexan dar cabo da 
nosa riqueza mariñeira levando os nosos estaleiros á 
parálise e a nosa pesca camiño do desastre, debemos 
lembrar unha vez máis -e con fachenda- que o Ferrol 
da segunda metade do século XVIII era a capital da 
técnica naval da Europa, que a sardiña salgada ga-
lega enchía no século XIX os mercados levantinos, 
que no Vigo e na Coruña do século XX descargaban 
máis peixe que en ningún outro porto europeo, que os 
nosos gransoleiros, os nosos bacallaeiros e os nosos 
conxeladores abriron caladoiros do Mar de Irlanda a 
Terranova, de Capetón ás Malvinas, que as bateas do 
mexilón son invento noso, que a nosas carpinterías de 
ribeira  inzaban as ribeiras todas, pondo no mar tanta 
variedade tipolóxica de embarcacións como variada 
é a nosa costa.

Os barcos para as viaxes
       

Rema barqueiriño, rema,
non deixes que a auga nos leve.

(Popular)

atopamos algunhas referencias a barcaxes nos séculos 
XVI (Betanzos, noia) e XVII (noia, Vigo, a Coruña), 
máis citas do XVIII (sobre todo en Ferrol a conta dos ar-
senais) e moito máis abondosas do XIX nesa mesma ría e 
nas de Vigo, Pontevedra, arousa, Coruña, Eo.... o mar era 
un medio de transporte imprescindible nunha costa tan re-
cortada como a galega e cuns camiños terrestres en Galiza 
que todos os cronistas do tempo citaban como ben difíciles 
e esbandallados.
Sabemos por rexistros, descricións e gravados que ou non 
había ou eran moi cativas as diferenzas entre as embar-
cacións de pesca e as dedicadas ao transporte marítimo 
de ría, mesmo en máis longas travesías.  antes do 1900, 
cando só navegaban embarcacións de madeira, todas per-
fecta arquitectura naval, os documentos que mencionan 
desprazamentos de cercanías polo mar sinalan raramente 
a construción (sempre en carpinterías próximas) de embar-
cacións específicas para a pasaxe e con certa frecuencia a 
existencia dese transporte. Tamén recollen que esas viaxes 
eran a bordo dunha gamela, un bote, un galeón, unha dor-
na, unha volanteira, un sancosmeiro, unha xeiteira, un ba-
landro, unha lancha, un falucho, unha traíña, un trincado, 
un barlote ..., segundo as áreas xeográficas dunha travesía 
costeando de Sur cara a norte, e denominacións patrimo-
nais que perduraron, aínda que a veciñanza de Muros, Tal, 
o Esteiro, o Freixo, noia, Porto do Son ...  manteña para 
os barcos da xente (sic) un expresivo “carretos”.
Polo dito, antes dos vapores o mesmo barco cos 
mesmos casco, distribución de espazos, obra morta 
e propulsión “natural” (vela e/ou remo), podía servir 
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MoToRaS Do FREIXo na RÍa DE FERRol

Bernardo Máiz

Villa  de la Graña, Mugardos, reformada, c. 1980Construción do Espiñeiro (1958 - 1960)
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para as faenas da pesca e para as de transporte, os 
Tráfico y pesca nas inscricións; porén, na ría de Fe-
rrol, como observamos en debuxos e fotografías de 
fins do século XIX e comezos do XX, nas que tamén 
apreciamos as primeiras traíñas, houbo cambios prác-
ticos nos aparellos vélicos nas lanchas dedicadas ao 
tráfico, pois substituíron as velas latinas propias das 
lanchas do arco ártabro, ortegal e a Mariña de lugo 
polas de cangrexa, moveron as toleteiras e modifica-
ron algo as superestruturas para instalar bancos cara a 
popa. De tódolos xeitos, antes da chegada do vapor e 
nos comezos de tal propulsión, nas embarcacións da 
pasaxe de ría apenas destacan elementos construtivos 
(cámaras ou cabinas) que mellorasen a habitabilidade 
e comodidade.
as primeiras referencias a barcos de vapor nas no-
sas augas son de 1833, e os primeiros vapores gale-
gos (con rodas de pas laterais) navegaban apenas dez 
anos despois; con todo, as embarcacións tradicionais 
a vela e remo perduraron e predominaron cen anos 
máis na maioría dos oficios marítimos. En realidade, 
as novas embarcacións mecánicas (tamén, posterior-
mente, as movidas a motor) no seu uso na pesca ou 
na pasaxe non presentaban grandes diferenzas cons-
trutivas, pois tiñan os mesmos elementos estruturais 
(quilla, cadernas, vaos, vagras, ...), as mesmas semie-
lípticas e lanzadas popas de rabo de galo e despois 
as de parrulo redondas, que facilitaban o acomodo 
dos aparellos ou de máis viaxeiros. navegando case 
sempre en augas interiores, os pantoques podían ser 
máis planos nas lanchas de pasaxe, e á mesma eslo-
ra e puntal tiñan estas unha manga algo maior que 
nos pesqueiros semellantes. loxicamente, as maiores 
diferenzas estaban na cuberta e nas superestruturas, 
pois as cámaras para a pasaxe condicionaban a ubi-
cación dos mamparos interiores e exteriores, os tam-
buches, os zapóns e cuarteles e unha posible toldilla 

con asentos sobre a cámara de popa, pois sobre a de 
proa ían as mercadorías. Canto menos nas lanchas da 
ría de Ferrol, na cámara de popa viaxaban nenos, mu-
lleres e xente de consideración (sic) e na camareta 
de proa os homes, curioso costume segregador que 
durou tanto coma a pasaxe de ría.
os tempos dourados das pasaxes de ría en Galiza non 
comezaron ata o imparable tránsito da propulsión a vela 
ou a remo á propulsión mecánica no tempo 1890-1920, 
cando chegou á nosa beiramar a serodia transformación 
dos modos de produción precapitalistas en capitalistas. 
Expansión nas nosas rías da industria conserveira e me-
tálica; medre da construción naval no seu conxunto e 
especificamente da naval-militar en Ferrol co Plan de 

Escuadra de 1907; consecuente crecemento demográ-
fico, etcétera, conduciron a unha transformación, tamén 
apreciable no transporte marítimo de ría.
nese contexto, progresiva e masivamente foron instala-
das a bordo dos pesqueiros galegos e das embarcacións 
para o transporte máquinas alternativas de vapor e mo-
tores de explosión que obrigaron a modificar a arqui-
tectura naval, e, medrando a demanda, será da década 
1930-1940 en diante cando os nosos estaleiros, aínda 
que seguirán adaptando pesqueiros á pasaxe de ría, ta-
mén construirán barcos específicos para tal mester.
Durou a fartura ata os últimos anos do século XX, 
cando esmoreceron pouco a pouco as pasaxes polo 
mar a conta dunha maior cohesión territorial, das me-
lloras nas estradas, os recheos, as pontes (a de Rande, 
a da Illa, a do Ulla, a do Pedrido, a das Pías, a dos 
Santos ...), e a subseguinte extensión do transporte 
terrestre privado ou público, a construción nas vilas 
de centros de saúde, de ensino e de lecer, tamén polos 
cambios nos hábitos de consumo, nos usos e modos 
sociais e económicos, etcétera, de xeito que os usua-
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Concepción Arenal coas formas orixinais (Maqueta de Couselo)

Chemineas de lanchas. Ferrol. 1936

rios abandonaron os barcos e o mar. Sumemos a todo 
isto o desleixo institucional,  aínda que tamén ten res-
ponsabilidade certa na agonía do transporte marítimo 
de ría a pouca creatividade dos armadores.

En Ferrolterra, lanchas
                              

Quen no cruzou a ría
na lancha do Chirivía?

(Popular, Mugardos)

Tres factores (a especialización ferrolá na gran cons-
trución naval dende o século XVIII, co corresponden-
te adianto tecnolóxico; o ser a cidade máis poboada 
de Galiza durante decenios e, en terceiro lugar, o ter 
unha ría moi estreita, que facilitaba enormemente as 
comunicacións náuticas no seu seo) deron pé a que 
fose neste lugar onde comezou en 1840 o uso de va-
pores en Galiza para el servicio diario de pasage y 
carga na ruta marítima Ferrol-Coruña, que se man-
tivo estable ata 1959 e, esporadicamente, ata 1980. 
Tamén explican que fose en Ferrol onde se redactase 
en 1877 o primeiro regulamento da pasaxe de ría e 
onde navegasen experimentalmente en 1889 as da-
quela coñecidas como  lanchas vaporas para pasage-
ros, denominación, a de lanchas, común a toda a área 
e usual para as de pesca e para as de pasaxe.
Como medraba o número de traballadores dos arse-

nais ferroláns polo citado Plan de Escuadra e como 
vívían moitos deles na banda sur da ría ou alén da en-
seada d’A Malata, oficiais e mestres que debían cum-
prir un moi estrito horario laboral tiñan que botar man 
destas lanchas.
Desde 1909 en diante as lanchas a vapor (de comezo 
media ducia de lanchas boniteiras construídas en portos 
cantábricos e acomodadas á pasaxe con pequenas cá-
maras) foron complementando primeiro e substituíndo 
despois ás de vela-remo, aínda que adaptaron algunha 
destas instalándolles pequenos motores e reformando 
a popa, de xeito que, liberada a cuberta de mastros, 
enxarcias e velas, puidesen armar cabinas e toldos.
Entre 1925 e 1999 carpinterías de ribeira e estaleiros 
da ría de Ferrol (Vila en Mugardos, dous aguilar en 
Maniños e Perlío, “Industria Española”/“Gupaz” n’a 
Graña, mesmo en aSTano) construíron un total de 
trinta embarcacións específicas para este servizo e 
algúns armadores trouxeron outras de fóra, cada em-
presa pintando de diferente cor as chemineas das súas 
lanchas, artellando unha densa e eficaz rede dende San 
Felipe, a Graña, a Cabana na banda norte da ría, e Per-
lío, Maniños, Barallobre, o Seixo e Mugardos na sur, 
rutas marítimas que tiñan como núcleo de atracción 
Ferrol, transitados camiños polo mar que aproxima-
ban unha a outra banda da ría, hábitos viaxeiros que 
crearon unha potente e viva interacción social, laboral, 
comercial, lúdica, educativa.

Motoras do Freixo na ría de Ferrol

“Bestarruza”, ex-Generalismo Franco, en reparación, 1996
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Motoras do Freixo na ría de Ferrol

Planos da lancha Generalisimo Franco, c. 1965

Mirrado grandemente en Ferrol o número de pa-
saxeiros de ría (520.000 en 1950, 506.000 en 1960, 
204.000 en 1970, 109.000 en 1980, 42.000 en 1990), 
desapareceron as rutas regulares de Perlío e a Cabana 
primeiro, despois a d’a Graña, en 1977 a de Mani-
ños-O Seixo, e, finalmente, a de Mugardos no cambio 
de século e de milenio.

Cascos do Freixo
             

Entre a infancia e a vellez todo é mar.
(C. Jensen)

ao igual que algúns armadores foran percurar 
boas embarcacións a portos cantábricos e bas-
cos, na empresa Bueno-Martorell d’a Graña e 
na de Vila de Mugardos sabían ben que a cons-
trución naval d’o Freixo era mariñeira, resis-
tente e tan duradeira como veremos, polo que 
de alí viñeron tres embarcacións para a pasaxe 
de Ferrol. lamentablemente, perdida a docu-
mentación das tres, non podemos saber cal foi 
(ou foron) o seu estaleiro matriz.

Foi a primeira desas lanchas d’o Freixo a Con-
CEPCIón aREnal, adquirida en 1935 pola 
empresa Bueno-Martorell para a ruta a Graña-
Ferrol. Cos seus 17 metros de eslora, 4’25 de 
manga, 1’46 de puntal e 30 toneladas, o barco 
veu remolcado; máquina alternativa e caldeira 
fóronlle instaladas no estaleiro “Industria Es-
pañola” do seu porto-base, onde lle armaron 
dúas cámaras, con toldilla e asentos sobre da 
de popa e pintaron de gris a obra morta e de 
branco o casco, cores características desa ruta. 
Despois dunha  tráxica explosión da caldeira en 
1944, foi sometida a unha remodelación (mo-
tor diesel, alzado da cámara de proa) e a outra 
máis nos anos sesenta. Desaparecida esta liña e 
a d’a Cabana, foi vendida en 1972 á empresa 
que facía a ruta Maniños-o Seixo-Ferrol na que 
seguiu ata que pechou a liña en 1977. Ficou da-
quela fondeada en Maniños, navegando apenas 
nas procesións do Carme. Morreu en 1990 nesa 
ribeira: botara 55 anos de servizo.

Máis variada e longa foi a vida do segundo cas-
co d’o Freixo que chegou a este arco ártabro 
para a pasaxe, adquirida por un membro da fa-
milia Vila, caracterizada esta pola súa iniciati-
va técnica: os Vila Cobas d’o Seixo instalaron 
nunha antiga fábrica téxtil un emporio no que a 

auga do río movía serras, muiñaba grao e xera-
ba electricidade; outro, Tomás, armou en 1925 
para a ruta o Seixo-Ferrol a lancha de pasaxe 
“oliva”. outro mais, Jerónimo Vila Cobas, re-
sidente en Mugardos, propietario dun estaleiro 
e armador, conseguiu en 1936 o monopolio da 
liña a Ferrol e debeu ampliar a flota: en 1937 
arribou a Mugardos un casco de 17 metros de 
eslora e case 5 de manga, ao que puxeron no 
estaleiro de Vila máquina, as habituais cámara 
e camareta, pintaron a cheminea co característi-
co azul cobalto e, rematada a obra, estando moi 
próximo o armador ao novo réxime, a lancha 
foi bautizada como GEnERalÍSIMo FRan-
Co, aínda que para os mugardeses era só O 
general, tamén cariñoso alcume dun rapaz que 
naceu a bordo da lancha.

Este barco foi protagonista pasivo do máis te-
rrible accidente producido no sector no sécu-
lo XX en Galiza, cando ás 14’20 horas do 28 
de febreiro do 1947 a prepotencia e impericia 
do comandante do destrutor “Sánchez Barcaiz-
tegui” mandou a lancha a pique falecendo no 
naufraxio dez adultas e unha nena, mulleres 
que retornaban nesa hora na chamada lancha 
das comidas, pois navegaran para levárllelas 
aos homes que traballaban en Ferrol. Reparada 
a cargo da armada, pasou en 1951 a outro ar-
mador que mercara a liña, e logo, en 1963, a un 
terceiro que lle meteu motor diesel e cambiou 
parcialmente a disposición das cámaras. Reci-
biu unha fonda revisión por orde do seu cuarto 
propietario antes de ser adquiridas, empresa e 
concesión, en 1996, polo quinto e último arma-
dor dunha lancha rebautizada nese intre como 
BESTaRUza, barco que navegou no 2000 ata 
Cánduas (Cabana de Bergantiños) para ser re-
formado aló, mais, desaparecendo nese tempo a 
ruta estable Mugardos-Ferrol, un desagradable 
desencontro coa Inspección de Buques condu-
ciu ao seu desguace no 2001. navegara nada 
menos que 64 anos.

no ano 1943 a empresa Bueno-Martorell 
trouxo pra a Graña un terceiro casco 
d’o Freixo, embarcación de menor porte mais 
de características semellantes ás dúas  
anteriores e preparada do mesmo xeito: dúas 
cámaras, toldilla sobre a de popa e máqui-
na de vapor ata ser substituída por un motor 
diesel. a lancha VIlla DE la GRaÑa 
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veu ser a máis re-
presentativa na ruta  
San Felipe-a Graña-
Ferrol, ata ser vendi-
da coa “Santa Teresa” 
á empresa das lanchas  
de Mugardos en 1971,  
tempo no que suprimiron 
a camareta de proa: nese 
espazo puxeron bancos. 
Seguiu nesta liña men-
tres durou e aínda máis,  
rendendo a súa última 
travesía en 2003, pois 
varou na Bestaruza o día 
da Festa do Polbo mu-
gardesa; remolcada ata a 
Redonda, no paso ao ano 
2004. alí foi desmon-
tada e as súas madeiras 
queimadas.
Con rutas, liñas e lanchas 
perdemos un xeito de 
entender o tempo e o 
espazo, uns hábitos, uns 
modos de vida. na ría 
de Ferrol só os antigos 
armadores da liña 
Maniños-o Seixo-Ferrol 
manteñen con barcos de 
ferro (mantendo neles a 
cor marela de sempre), 
viaxes de estación, mais 
das antigas embarcacións 
de pasaxe, todas de 
boa madeira e mellor 
navegar, só perviven 
dúas, amarradas e 
desfacéndose.

o Seixo de Mugardos, 
marzo do 2013.

Motoras do Freixo na ría de Ferrol

Fontes impresas
García Suárez, X. F.: A carpintería de ribeira e os estaleiros no Concello de Outes. Toxos outos, 2008.
Juan-García aguado, J.M. de: A carpintería de ribeira en Galicia (1940-2000). Morgante, 2011.
Máiz Vázquez, B.: As embarcacións de pasaxe das rías galegas. 2ª edición, Xerais, 2001.
Máiz, B./Freire, E.: As embarcacións tradicionais do Arco Ártabro a Ribadeo. Embora, 2009.
VV.aa.: La Graña, pasado y presente en la Villa.  aa.VV. de la Graña, 2002.

Generalisimo Franco en Mugardos, c. 1940

Ten a súa casa onde o mar do Freixo, no concello de 
Serra de outes, pero foi preciso que se adentrase nel 
para gañar a vida porque non había máis que miseria 
na ribeira. Daquela, os camións facían longas colas 
en noia, Portosín ou Muros, agardando pola carga de 
berberechos e ameixas, que os mariscadores collían 
a montes e os intermediarios pagaban a prezos moi 
baixos, ata que enchían os remolques e marchaban 
cara ás factorías conserveiras sen importarlles a pro-
dución que quedase sen comprar. 
o mar chegaba onde a súa porta porque aínda non se 
fixera o recheo onde se asenta hoxe o club náutico, 

e só se podía ir máis adiante cando a marea estaba 
baixa, pero Juan Miranda arufe sabía que o futuro 
non estaba tan preto, e probou sorte como ebanista 
na súa parroquia natal de San Cristovo de Roo, onde 
os operarios tiñan que pagar 1.000 pesetas ao ano en 
concepto de aprendizaxe.
Había traballo abondo e facíanse mobles por encar-
go, pero o labor que adxudicaban aos aprendices non 
ía máis aló de vernizar e lixar. “Tes que agardar”, 
respostoulle o encargado cando lle dixo que quería 
aprender o oficio para valerse cando marchase de alí. 
E non tivo paciencia, porque ademais de facer sem-

pre o mesmo, non tiña 
un can no peto, era un 
mociño, e estaba na 
idade de ir aos bailes e 
ao cine.
así é que en 1958, con 
vinte anos cumpridos, 
marchou a Ferrol. alí 
estivo empregado nun 
estaleiro da Graña, ata 
que en 1961 decidiu 
probar sorte no mar por-
que tampocou alí viu 
que houbese futuro. De 
Ferrol tirou ata Xixón, 
para subir no seu porto 
ao primeiro barco no 
que lle deron traballo. 
Era o ‘Monte Galera’,  

Un can contoume unha historia

Un Can ConToUME UnHa HISToRIa

Fernando Salgado

FE
R

n
a

n
D

o
 S

a
lG

a
D

o

FE
R

n
a

n
D

o
 S

a
lG

a
D

o



ARDENTÍA

32 33

ARDENTÍA

Un can contoume unha historia

un vello carboeiro cunha cheminea “alta como un 
demo” da que saían nubes de fume que cubrían o ceo, 
deixando o seu rastro por onde navegaba. Rillar o 
óxido, pintar e facer tarefas de mantemento foi a súa 
misión, mal pagada, nunha etapa que durou un ano.
nalgunha ocasión viaxou ata Rotterdam para cargar 
carbón de coque, que se utilizaba en grandes cantida-
des nos altos Fornos na elaboración de ferro, e a súa 
rota habitual era Xixón-Barcelona. na capital catalá 
escoitábase falar o galego dos mariñeiros que facían 
escala no porto men-
tres cargaban os barcos 
onde estaban enrolados 
e dos milleiros de emi-
grantes que aproveita-
ron a puxante indus-
tria catalá para saíren 
adiante.
Ben puido o destino fa-
cer que os pasos de Juan 
Miranda se cruzasen cos 
de José outeiral, un ve-
ciño de Cabo de Cruz 
(Boiro), onde o coñecen 
tamén polo seu alcume, 
‘o Toneiro’, pola Ronda 
litoral e o Paseo Colón, 
que corren paralelos ao 
porto, ou nas Ramblas, 

o Paralelo ou algunha das 
rúas do Barrio Chinés ou do 
Barrio Gótico.
Ben preto da inmensa ex-
planada portuaria, está a Vía 
laietana. Era o destino de 
non poucos mariñeiros nun-
has casas que nos seus bal-
cóns anunciaban en letreiros 
ben grandes ‘Gomas, plásti-
cos y lavajes’.
Tamén se deixaban ver sol-
dados da Sexta Flota dos 
Estados Unidos, arrasando 
por onde pasaban como unha 
manda de bisontes. Uns su-
bían en busca de amor urxen-
te, mentres outros baixaban 
cargados de anguria e medo.
Eran as nais, os pais e as mu-
lleres daqueles aos que a po-

licía metera nos land Rover de cor gris a porrazos e 
culatazos para levalos detidos á comisaría, onde agar-
daban máis golpes. “Coge tu carné, tu cartera y ve, 
laietana abajo”, cantaba Joan Bautista Humet.
Quen podería dicir que non se viron buscando un bar 
ou unha pensión por rúas estreitas e mal iluminadas, 
ou que non apreciasen o esforzado traballo dos ma-
riñeiros para levantaren a sobria e monumental cate-
dral de Santa María del Mar carelando a pedra dende 
Montjuïc...

‘o Toneiro’ estaba embarcado nun buque da Com-
pañía arrendataria del Monopolio de Petróleos So-
ciedad Anónima (Campsa) que fixo varias escalas en 
Barcelona para ser sometido a obras de reparación. 
El tamén sucou os mares para gañarse a vida trans-
portando combustibles. Intentouno antes na Ría de 
arousa como mariñeiro, e tampouco viu que houbese 
futuro, pero antes de abandonar a pesca no barco dos 
seus tíos Manuel e lucho, foi el quen alertou os seus 
compañeiros de traballo de que escoitara un ruído na 
noite do día 4 de agosto do ano 1958.
Non lle fixeron caso de primeiras, pero insistiu, e de-
catáronse de que alguén pedía axuda. Tiraron os apa-
rellos e arriaron en banda no racú, remando con canta 
forza tiñan.
Sacaron da auga once náufragos e viron pasar un 
home morto co flotador arredor do seu corpo. Non 
había sitio para máis vivos nunha embarcación de 
5,5 metros de eslora que amarrou na Praia da Ribeira 
Grande de Cabo de Cruz. na Panadería Saborido dé-
ronlle de comer, beber e roupa seca.
Eran tripulantes do ‘Cabo Razo’, un barco da Compa-
ñía Ibarra que zarpara do Porto de Vilagarcía ás 22.30 
horas, onde fixera escala para cargar tablóns, proce-
dente de Bilbao e con destino a Málaga.
Tiña dezaoito anos, e aquela noite foi moi longa para 
José outeiral, ‘o Toneiro’, que despois cruzou a ría 
co pai ata a Comandancia de Marina de Vilagarcía. 
Xa era día aberto cando deron a noticia que puxo en 
marcha o operativo de rescate.
a etapa de Juan Miranda no ‘Monte Galera’ rematou 
aos catro meses no Porto de Sevilla, onde aproveitou 
unha folga dos estibadores para buscar outro barco 
no que enrolarse. Tiña o pasaporte en regra, pediu a 
liquidación e soubo por un compañeiro que non ía 
tardar en chegar desde Bos aires o ’Monte V’, un pe-
troleiro noruegués de 16.000 toneladas.
o sol caía á esgalla no mes de xullo nunha espera que 
se fixo longa ata que os carabineiros lles anunciaron o 
día no que se agardaba a entrada do buque á refinería 
andaluza.
as súas ilusións decaeron de golpe cando viu que, 
coma el, ducias de homes se amoreaban no dique 
onde ía atracar coa mesma intención. “onde vou eu 
sen saber inglés nin noruegués e nada máis que un 
pouquiño de español?”, dixo para os seus adentros.
Subiu á cuberta e o capitán –“moi educado”- díxolles, 
por medio dun intérprete, que se puxesen nunha rin-
gleira para indicarlles que tiñan que ir ao Consulado 
de noruega, onde se repetiu a escena. Un home sina-

lou co dedo. “Ti, ti e ti”. Dous para cuberta e un para 
máquinas. Juan Miranda era un deles. 
Génova foi o primeiro destino, onde se aprovisiona-
ron, para cargaren petróleo odessa. Cando rematou 
o primeiro mes decatouse de que non o contrataran 
como segundo mariñeiro, como lle dixeran, senón 
como aprendiz.
Cando viu a súa primeira nómina, non lle importou 
que a categoría fose máis baixa, porque cobrou arre-
dor de 4.000 pesetas, cando viña de ingresar 1.300 
como carpinteiro do ‘Monte Galera’. “aquelo era 
unha mina de cartos”.
Tampico, no estado de Tamaulipas; Veracruz, o por-
to comercial con máis movemento de mercadorías de 
México, foron algunhas das cidades que coñeceu Juan 
Miranda, que tamén navegou polas costas de Florida, 
e nas rúas de Recife, onde os seus pasos ben puideron 
seguir o camiño que andara ben pouco tempo antes, 
xusto cando el probou sorte no mar, outro veciño seu, 
José Fernández Vázquez, da Pobra do Caramiñal.
Un loitador antifranquista, que fora coñecido na súa 
vila natal e en Vilagarcía, onde casou, co nome de noé, 
acabou pasando á historia como o Capitán Sotomayor.
José Fernández foi un dos mandos do Directorio Re-
volucionario Ibérico de liberación (DRIl), que prota-
gonizou unha das accións máis audaces que se recorda 
para denunciar as ditaduras de Franco, en España, e 
Salazar, en Portugal. Consistiu no secuestro dun barco 
en Venezuela no que viaxaban un milleiro de persoas 
(650 pasaxeiros e 350 tripulantes). a primeira idea foi 
cruzar o océano atlántico e levalo ata Guinea, pero os 
mandos da operación decidiron bordear a costa e poñer 
rumbo ao sur despois de burlar o cerco, por mar e aire, 
do Exército dos Estados Unidos.
o Paris-Match e o Washington Post dedicáronlles as 
súas portadas. Un barco de 21.000 toneladas e 186 
metros de eslora, valorado en dezaseis millóns de 
dólares e rexistrado co nome de ‘Santa María’ con-
verteuse no ‘Santa liberdade’ despois dun percorrido 
de 2.140 millas en catro días, entre o 22 e o 26 de 
Xaneiro de 1961. Foron quen de chamar a atención 
do mundo, e cando acadaron o seu obxectivo, pedi-
ron asilo político en Brasil. Milleiros de veciños de 
Recife se achegaron ata o porto da capital do estado 
de Pernambuco para recibilos como heroes. Tamén 
ducias de xornalistas. Un deles era un xove chamado 
Dominique lapierre, que co paso dos anos acabaría 
vendendo millóns de libros.
Daquel tempo quedoulle a Juan Miranda unha dúbida 
que aínda hoxe non foi quen de despexar.

Un can contoume unha historia

Buque Santa María convertido en Santa Liberdade

Cabo Razo
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Viñeran cargados de Norfolk (Florida-EE.UU.) ata 
Vigo, desde onde tiña pensado aproveitar a escala 
para achegarse ao Freixo, pero os axentes de aduanas 
non permitiron baixar a ningún mariñeiro nin baleirar 
a carga. Despois de catro días amarrado, o barco tivo 
que facer o percorrido de volta a Norfolk, un porto ao 
que chegaría no ‘Monte Palomares’ José outeiral, o 
Toneiro de Cabo de Cruz (Boiro), se non fose rexeita-
da a súa petición de traballo neste barco.
o Toneiro, que andaba por Barcelona, atopou alí cun 
veciño, José oliveira, que lle propuxo deixar o buque 
de CaMPSa para enrolarse no seu, que transportaba 
trigo desde Estados Unidos, onde se gañaban máis 
cartos.  “levoume á ponte de mando e o encargado 
das contratacións dixo que non. Era un dos do ‘Cabo 
Razo’ que salvaramos. Seguro que non me coñeceu. 
Eu tampouco dixen nada”, conta o Toneiro no do-
cumental ‘Desde dentro do corazón’, elaborado por 
antón Caeiro, Margarita Teijeiro (o Faiado da Me-
moria) e José luis García, de nova Comunicación. 
“E fíxome un favor moi grande, porque de alí a pouco 
tempo foise a pique o barco’, di o Toneiro. o nau-
fraxio aconteceu o día 5 de xaneiro de 1966, cando 
se atopaba a 850 millas das Illas Bermudas. Morre-
ron a metade dos tripulantes. Unha das vítimas foi  
José oliveira.

non houbo descanso para os tres españois que embar-
caran en Sevilla ata pasados tres anos e medio. “Xa 
nos tiñan por tolos”, recoñece referíndose á reacción 
dos compañeiros doutras nacionalidades, enrolados en 
barcos da mesma empresa, cando se enteiraron de que 
non tiveran nin un día de descanso. o cartiño era moi 
bonito e ninguén quería desaproveitar a oportunidade 
porque todos tiñan que arranxar as súas vidas. Xa mer-
cara a casa no Freixo onde tiña pensado instalar unha 
panadería cando volvese á casa, no ano 1965.
Pero os plans de Juan Miranda cambiaron no mes de 
novembro, o día que coñeceu a unha moza do lugar 
das Cernadas, dous anos máis nova ca el, chamada 
Purificación Brea Picallo, na festa do Socorro.
Falaron cinco meses, bailaron no salón de Serra de 
outes coa música da prestixiosa orquestra París de 
noia, e se comprometeron diante do altar o 12 de 
marzo de 1966. Os sacrificios e o aforro permitíronlle 
organizar a voda máis sonada da contorna, á que acu-
diron 130 convidados.
Colleu a maleta e converteuse de novo nun emigrante 
que chegou a Rotterdam nun autobús fretado por ou-
tros que, coma el, probaron sorte no porto con máis 
actividade de Europa. Había unha ringleira de ofici-
nas de compañías suecas, danesas, norueguesas e ho-
landesas onde os estaban a agardar.

Un can contoume unha historia

Juan Miranda trocou a bandeira de noruega pola de 
Suecia, e soubo, cando navegaba polo Golfo Pérsico, 
que fora pai dun rapaz, ao que bautizaron co nome 
de Juan José, e botou dous anos traballando arreo sen 
acougo para se converter en fixo de plantel.
Cando naceu alejandro, en 1969, estaba na casa do 
Freixo, da que se ocupaba Pura, que todos os días ía 
e viña para atender os seus pais en Cernadas, onde 
tamén se ocupaba das leiras, tres vacas, os xatos, os 
porcos e as galiñas.
De mar en mar, os buques cargados de petróleo surca-
ban as augas con tripulantes de aguiño, Queiruga, Ri-
beira, a Pobra, noia ou Muros. “Cando o día estaba bo, 
daba gusto ver o tráfico de barcos cruzándose no Me-
diterráneo ou fronte a Fisterra”, lembra.
Xa nacera Luís, o seu terceiro fillo, cando pasou a 
un superpetroleiro da mesma compañía, de 350.000 
toneladas e máis de cen metros de lonxitude. “Pare-
cía que dobraba sen rachar” un día que o temporal os 
colleu no Golfo de México. naqueles momentos, nos 
que despois de facer todo o posible só cabía esperar, 
acordouse de todo. “Pasei os meus medos”, recoñece.
naquel escenario deixárase ver a estampa do ‘nue-
vo Endem’, que partiu do porto do Grove o día 15 
de agosto 1937 con 17 tripulantes, camiño de Fran-
cia, onde foi requisado polos nazis, que asentaron nel  
unhas ametralladoras, e despois cruzou o país pola 
Canle do Mediodía ata o Mediterráneo buscando 
unha pesca da que lle falara un ribeirense ao seu  
capitán, e non a atoparon.
Dous noieses propuxeron ao seu capitán, Juan agui-
ño, ir a américa, e en París organizaron a aventura 
nun pequeno barco de trece metros de eslora que fora 
construído para traballar preto da costa. logo de facer 
escalas en Casablanca e Dakar, e pasar por Trinidad 
e Tobago, Venezuela e a Guaiana Francesa, probaron 
sorte en Colombia, Guatemala, México, nicaragua e 
Cuba. Tampocou alí había vida na pesca.
Cando emprendeu a súa derradeira singladura, en 
1964, cruzouse co ’Gramma’, no que viaxaran Fidel 
Castro e os seus homes desde México a Cuba para 
póren en marcha a revolución. E, como acontece cos 
barcos que se converten nunha lenda, din que hoxe o 
‘nuevo Endem’ segue a frote e está amarrado nalgún 
peirao de Miami.
E dun día para outro, a compañía na que traballaba 
Juan Miranda comezou a desfacerse do seu capital. 
Primeiro despediu os máis novos e despois foi a 
quenda dos que tiñan máis antigüidade.
Camiño da década dos noventa do século XX, o mar 

encheuse de barcos con novas bandeiras de países 
descoñecidos, algúns deles sen mar. os seus donos 
eran a nova xeración de piratas, que inscribiron as 
compañías en paraísos fiscais onde os homes son con-
siderados recursos humanos e os direitos laborais non 
existen.
“Eu chorei por aquela compañía e case o fago agora 
polo ben que se portaron comigo”, pero a humanida-
de retrocedía e a rendibilidade marcaba o paso nun 
mercado sen escrúpulos. “Polo prezo dun galego ti-
ñan catro ou cinco filipinos”.
así que tocoulle embarcarse nun barco de Muros que 
se dedicaba á pesca do cerco, no que traballaban arreo 
e nunca era abondo para o seu armador. as condi-
cións de seguridade eran mínimas e foi como retroce-
der varias décadas.
o que non lle acontecera nunca en vinte anos por alta 
mar ben puido sucederlle un día de vento e mar bravío 
no que saíron dezasete pesqueiros de Muros cara a Fis-
terra. Catorce deles voltaron ao porto cando estaban á 
altura de Monte louro, pero eles tiveron que seguir, 

Un can contoume unha historia
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e amarrando un cabo caíu ao mar. “agora si que me 
vou, dicía para min mentres nadaba”. a ninguén se lle 
ocorreu botarlle un frotador e tivo que agarrarse ao 
bicheiro que lle achegaron para subir á cuberta.
aquel día morrera un pai e o seu fillo “por ir buscar 
unhas puñeteiras nasas ao mar”. Eran de aguiño, o 
lugar de Ribeira onde se atopaban pasando a noite 
da fin de ano de 1920 boa parte dos colonos que 
vivían en Sálvora. Quedaran algunhas mulleres e 
nenos. Tres delas saíron correndo cara a area dos 
Bois no medio do temporal para subiren a unha dor-
na na que bogaron tres horas e chegaren, ás oito da 
mañá, ao lugar onde se afundira o ‘Santa Isabel’. 
Pasado o tempo fixéronlle unha homenaxe en Vigo e 
prometéronlle unha paga vitalicia que non recibiron e 
María Fernández, que daquela tiña 14 anos; Cipriana 
oujo, de 24 e Josefa Parada, de 32, foron esqueci-
das. aínda hoxe, o Concello de Ribeira non tivo un 
momento para lembrar as tres heroínas nin atopou 
unha rúa ou unha praza para pórlle-los nomes de tres 
mulleres que se xogaron a vida por salvar as  

duns descoñecidos.
E despois de trece anos preto da casa pero amarga-
dos pola dureza do traballo, a Juan Miranda aru-
fe chegoulle a hora da xubilación. agora ocupa 
o tempo plantando árbores frutais e coidando as 
galiñas en Cernadas.
Pura conta que o seu home, ao que lle chama pa-
trón, lle ten cariño ao lugar onde naceu ela. os 
dous camiñan a diario polo paseo do Freixo saben-
do que criaron ben os seus fillos. Ela mírao con 
admiración mentres el recorda a súa vida de ma-
riñeiro. “E felices que somos”, di Pura. Despois, 
pousa a súa cabeza no ombreiro de Juan.
O can quedou na casa. Tróuxollo o seu fillo Ale-
jandro, que o atopou en Boiro. o día 2 de febreiro 
foi ladrando cara a un home que fotografaba unha 
lancha cuberta de algas. Detrás veu Pura para di-
cirlle ao estraño que o cadelo se chama ‘Perdido’ e 
buscaba con quen xogar un pouco. Botaron a falar. 
Juan saíu á porta cunha vasoira na man.
E así empezou esta historia.

Un can contoume unha historia o último resistente da beira do mar
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Fotografias de Arquivo 2003 de João Baptista, de Barcos do norte - associação para a preservação, defesa e estudo do Património Marítimo. 
lançamento à água da Traineira construída no estaleiro do Purro, Bueu, em 12 de agosto de 2003.

...Um barco é como um filho saído do estaleiro 
que o concebe, fruto do saber, arte e engenho do 
carpinteiro naval...

Falamos de barcos, falamos de património, falamos 
de cultura marítima, ou melhor falamos de identidade, 
falamos de paisagem ribeirinha marítima ou fluvial.
actualmente o património e a paisagem são 
dois elementos importantes e indissociáveis das 
embarcações.
oceanos, rios e lagos tornaram-se na Pré-história 
caminhos de água, numa rede operada pelas 
embarcações, distribuidora de produtos, pessoas e 
bens, que permitiu fundar a velha Europa, modelo 
civilizacional que perdurou até hoje.
Com as suas diferentes tipologias, as embarcações 
pertencem a uma paisagem exclusiva, e são o 
resultado das produções de uma comunidade humana 
que lhes deu expressão e representação.
Pertencem à arquitectura dos lugares ribeirinhos, 
Marítima ou Fluvial, que é identitária e única.
as embarcações foram o motor da civilização que 
conhecemos e a que pertencemos. Este é o legado dos 
nossos barcos.
Para que existam os barcos têm que existir carpinteiros 
navais. Para existir carpinteiros navais têm que existir 
estaleiros.
Em Bueu existem barcos e existem carpinteiros 
navais, existe o estaleiro do Purro na Banda do Rio 
frente à praia. Muitos esperam a sua morte, vencido 
pela exaustão dos dias, o abandono e o descrédito dos 
homens.

A negação das memórias vivas.
É tão fácil apagar a memória dos lugares.
Difícil é recuperar
Reconstruír
Dar vida
Continuar a escrita a traços largos da história dos 
homens e dos seus barcos.

O estaleiro do Purro
lá na Banda do Rio é o ultimo resistente.
a história é feita de resistentes. a história é feita de 
homens e mulheres que acreditam.

Falamos de barcos, dos barcos.
Falamos de embarcações de trabalho, construídas em 
madeira, tornadas obsoletas pelo avanço tecnológico, 
e pelo esforço de pesca. Falamos de embarcações 
construídas segundo técnicas apuradas de carpintaria 
de ribeira aprendidas de geração em geração, um saber 
feito de saber saber, saber fazer. São estas que urge 
salvar e proteger com a lei, se a lei não serve devemos 
de contribuír para que se altere, para que sirva os barcos 
tradicionais e não se sirva dos barcos tradicionais. 
os barcos não sobrevivem sem os seus lugares de 
nascença.
São como um povo sem terra.
Sem pátria.

Falemos então de identidade.
Temos hoje consciência de que até à geração dos 
nossos avós (50 anos atrás) as embarcações que hoje 
dizemos “tradicionais”, eram simplesmente os barcos 
de trabalho dos homens de então.

o úlTIMo RESISTEnTE Da BEIRa Do MaR

João Baptista
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Trabalho de pesca, de transporte, de guerra, de pirata, de 
corsário, de vigilância, de salvamento, de carreira regular 
entre margens ou carreira entre países ribeirinhos, de 
lazer, de desporto...
Investigadores e cientistas (arqueólogos navais, 
arqueólogos subaquáticos, antropólogos, historiadores, 
engenheiros navais e arquitectos navais) estão nos 
últimos 20 anos, apostados em conhecer o universo 
destes barcos.
Por quê? – Simplesmente porque se provou, que entre 
todas as peças do património local, quando em presença 
de comunidades ribeirinhas, são os barcos que dão a 
diferença entre cada uma das comunidades humanas, 
logo são eles que identificam a comunidade.
Hoje, em que se caminha em direcção de uma única 
Europa e para um futuro global, encontrar as diferenças 
entre o um e o outro, é garantir a primeira de todas as 
liberdades fundamentais que a Humanidade conquistou:
o direito a ser diferente, logo a ter identidade.
Continuamos a falar de barcos, da identidade dos barcos, 
logo dos seus locais de origem, os locais de nascença.

Barco
o conceito de barco, entendido como meio de 
comunicação e de transporte, não é completo se não for 
entendido também como o meio de pesca e de sustento.

as embarcações que hoje dizemos “tradicionais” são 
para a associação BaRCoS Do noRTE os barcos de 
trabalho, de pequena dimensão, em madeira, de fabrico 
artesanal, movidos a remos, vela e propulsão mecânica 
que operavam junto do porto de origem.
a verdade é que a utilização mais antiga para o barco é a 
sua capacidade de trabalho e não a de recreio. assim se 
a embarcação não “trabalha” acaba também por entrar 
em declínio e desaparecer, por mais que se contrarie a 
tendência.
Sobreviveram até aos nossos dias algumas embarcações 
de pesca fluvial e local, por serem embarcações 
pequenas e de fácil manutenção. objectos de interesse 
cultural, só algumas (poucas) foram salvas, em situação 
extrema, por associações culturais e Clubes náuticos 
que agora se desdobram a tentar encontrar maneira de as 
colocar na água novamente… mas já não “trabalham”, 
não transportam nem pescam.
Com isto perdem-se os gestos, as palavras e os conceitos 
associados a cada arte náutica onde o barco é tão só a 
peça mais visível.
Com o estaleiro a situação é a mesma. Perde-se o saber 
construír, o saber fazer, a prática. Perdem-se os mestres 
carpinteiros sem barcos…

Falamos então de abandono.

Abandono
Há poucos anos, os barcos, grandes ou pequenos, eram 
abandonados findo o seu uso, nas praias, margens de rios 
ou portos, nos locais onde se construíam ou reparavam. 

Os estaleiros navais.
Todos os estaleiros tinham por isso a sua lixeira 
de carcaças de navios, a sua sucata, onde se iam 
reciclando ferragens e madeiras, que se retiravam 
sempre que tinham serventia até só restar a carcaça 
desmantelada, que se não servisse para melhor, 
sempre dava para alimentar as fogueiras de S. João ou 
de S. Pedro, os santos masculinos que os pescadores 
em Portugal mais festejam.
Afinal estas lixeiras eram o cemitério das 
embarcações...
Mas este abandono não traz agora a substituição com 
inovação tecnológica.
Traz a morte dos barcos e das comunidades ribeirinhas 
a eles associados.
Com o progresso e o novo ordenamento do 
território e das frentes ribeirinhas, a par da falência 
desastrosa do sector das pescas e de boleia neste, 
do da construção e reparação naval, os velhos 
lugares destes cemitérios, considerados sujos e 

perigosos, deram lugar à especulação imobiliária e a 
empreendimentos habitacionais ou turísticos, ou ainda 
à “renaturalização” da margem, agora semeada de 
relva ou distanciando o rio da cidade pela interposição 
de construções, muitas de gosto duvidoso e impacto 
visual agressivo na paisagem ribeirinha que, também 
ela, será património pertença de todos ou deveria ser.
a par dos barcos perdem-se a memória desses 
lugares ribeirinhos, abandonados em nome do 
cosmopolitismo e da modernidade.

Ainda falamos de embarcações tradicionais…
os investigadores usam várias fontes de informação 
para os seus estudos:
Entrevistam pessoas, consultam os arquivos históricos, 
comparam fotografias antigas, interpretam a iconografia 
(pintura, desenhos, modelos à escala…), analisam a 
bibliografia e estudam os ex-votos religiosos.
Mas a melhor informação continua a ser a do próprio 
barco original.
o mesmo se passa com o estaleiro. o melhor 
estaleiro, aquele que nos ensina, aquele que atravessa 
a espessura do tempo é o estaleiro original.
A par do barco são o símbolo individual de cada 
comunidade ribeirinha.

o último resistente da beira do maro último resistente da beira do mar
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Resultam do apurar de milénios de conhecimentos 
artesanais, saberes do Saber-saber, do Saber-fazer e 
do Saber-ser: modos e usos do dia-a-dia de outrora, 
saberes náuticos e ribeirinhos.
Por isso o barco ou o estaleiro devem ser entendidos 
individualmente, pois cada um é único no seu lugar.
Verdadeiros contentores de informação histórica.
São já poucos, é tempo de falar de extinção.

Extinção
o cosmopolitismo actual, com a sua voraz 
modernidade tecnológica, condenou as embarcações 
tradicionais, movidas à vela, a remo ou à vara, ao 
absolutismo técnico e assim ao seu desuso.
Com o desuso continuado virá a extinção.
Poucas pessoas, individualmente ou institucionalmente, 
perceberam até algum tempo atrás o drama desta 
extinção.
não é a apenas o barco que se perde. É tudo o que 
está com ele, dentro dele, antes e depois dele.

Num barco, as diferenças são muitas entre estar 
como tripulante ou como passageiro.
ao primeiro exige-se conhecimento técnico e experiência 
pessoal, ao segundo apenas a vontade de lá estar.
E é aqui que reside o maior problema para a extinção.
Quando um barco pára e é abatido, poucos se dão 
conta, mas o tripulante, esse, sofre as consequências 
da perda do seu barco.
aqui a mudança não dá lugar a novas formas de 
continuidade.
Quando um barco dito “tradicional” pára não é para 
ser substituído, é para morrer. Por isso o tripulante 
também pára. Quase sempre também definitivamente.
Afinal, perdemos com este parar os últimos 2500 anos de 
informação histórica, tecnológica, empírica e cultural.

Urge falar de inventários.
Universidades, associações e Investigadores apostados 
em conhecer o universo destes barcos criaram normas 
para o seu estudo: levantamento, tipologia, inventário.
Buscam o legado material da cultura dos barcos, 
marítima ou fluvial, piscatória ou agro-piscatória.
Barcos de rio, de fundo chato e barcos de mar, de 
quilha e cadaste. Barcos simétricos, de proa e popa 
levantados em rodas, ou barcos cortados, de proa e 
popa em painel, como as masseiras de amassar o pão 
de milho. Barcos de casco forrado a tábuas a topo, ou 
a tábuas trincadas umas sobre as outras. Barcos só à 
vara ou só a remo, nos rios. Barcos de velas bastardas 
ou de velas latinas, nos rio e no mar.

Barcos que no passado recente trabalharam nas fainas 
do pilado e do sargaço e nas safras da sardinha. Que 
ora mataram a fome nos acejos da Primavera, ora a 
vida, nos naufrágios de Inverno.
Para além das tipologias das diferenças, o que 
resumia um barco, era ser uma extensão da própria 
família. Frequentemente passava de pai para filho e 
sucessivamente, de geração em geração.
Madeiras novas, velas novas, peças novas, 
reconstrução em cima de reconstrução.
Mas sempre o mesmo nome, o mesmo modelo naval 
com os mesmos defeitos e qualidades.
Um barco só morria verdadeiramente quando naufragava.
Esta era a morte do barco. E só morre o que tem vida. 
nas comunidades ribeirinhas, o barco e as pessoas, 
são entidades, com vida depois da vida.

Falamos de sobrevivência

Aquilo que nos escapa frequentemente é que os 
barcos não existem sem as comunidades humanas 
que lhes deram origem e identidade, e que essa 
relação é recíproca

Esse é o elemento da sobrevivência.

Esposende é um concelho em forma de re-
tângulo, orientado norte/sul, com cerca de 16 
Km. de extensão, paralelo ao oceano atlân-
tico, com quem faz sempre fronteira a oeste.  
Caracterizado por uma costa de cordão dunar, com uma 
extensão de 16 Km. de praia baixa e arenosa, sem pro-
teção de enseadas ou cabos rochosos, exposta às marés 
e aos ventos atlânticos e apenas interrompida pela foz 
de pequenos cursos de água (ribeiras) que desaguam 
 directamente no mar, e pelo estuário e foz do Rio Cáva-
do, um grande rio que organiza o território literalmente 
em 2 blocos: na margem sul, com 4 freguesias, a paisa-
gem caracteriza-se por uma grande planície aluvional, 
testemunho de ter sido outrora uma zona lagunar (trans-
gressão marinha); na margem norte, a paisagem é carac-
terizada pela média montanha, outrora o batente mari-
nho2 com cotas entre os 100 e 110 metros de altitude, que  
corre paralela ao mar, com um planalto na cumeada 
e que desce suavemente em anfiteatro para a planí-
cie aluvional e respectiva praia, estando neste bloco 

11 freguesias das quais 6 estão em cima do aluvião  
marinho. 
Esposende está encaixado entre duas comunidades pis-
catórias históricas de grande dimensão, consideradas 
comunidades principais de influência cultural: a norte 
a comunidade de Viana do Castelo e a Sul a da Pó-
voa de Varzim. ambas contribuíram fortemente para 
a identidade marítima de Esposende, que se manteve 
quase intacta até aos anos de 1960.
Entre 1960 e 1976, a comunidade piscatória de Espo-
sende, aqui dita “classe piscatória”, que inclui as co-
munidades ribeirinhas de apúlia, Fão e Esposende, 
inicia um ciclo de mudança social, económica e tec-
nológica acompanhando as tendências da Europa oci-
dental, que entram em Portugal muito lentamente. até 
1976 a comunidade caracterizava-se por uma identi-
dade cultural e tecnológica pré-industrial, socialmente 
discriminada e autoexcluída, muito fechada, com os 
casamentos entre famílias da mesma “classe”, frequen-
temente aparentados. 

as peixeiras de Esposende

Mulheres do mar português
aS PEIXEIRaS DE ESPoSEnDE

Ivone Baptista1

1   Ivone Maria Moreira Silvestre Baptista de Magalhães, nasceu no Farol de Esposende. licenciada em História - Variante de arqueologia (FlUP), 
Pós-Graduada em Museologia (FlUP) e aluna de Mestrado em arqueologia da Paisagem (UM). Investigadora dedicada nos últimos 20 anos aos 
Patrimónios do Mar (arqueologia náutica, arqueologia subaquática, património marítimo, património naval, património piscatório, etnografia das 
comunidades ribeirinhas) tem publicado diversos trabalhos, usando também o pseudónimo de Ivone Guimarães. É membro fundador da asso-
ciação Portuguesa do Património Marítimo, membro fundador da associação Barcos do norte e Conservadora do Museu Municipal de Esposende.
2   na última glaciação, Wurm, há cerca de 80 mil anos atrás, o sítio do concelho estava afogado, por uma transgressão marinha. Depois o mar 
desceu, em regressão marinha, deixando na encosta do monte as marcas desses episódios geológicos. 

o último resistente da beira do mar
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a partir de 1976, acompanhando a mudança operada 
pela Revolução dos Cravos iniciada em 25 de abril 
de 1974, política, económica, científica, cultural e so-
cial, que altera profundamente a sociedade portugue-
sa3, a comunidade piscatória de Esposende abre-se 
pela primeira vez ao exterior, adoptando em poucos 
anos um novo modelo social, trazendo para dentro da 
“classe” através do casamento ou da mudança profis-
sional4 aculturações que cristalizam no modelo actu-
al, o modelo cosmopolita contemporâneo. 
Entre 1986 e 1996 o próprio Estado Português, 
pretendendo introduzir melhorias tecnológicas nesta 
actividade que era pré-tecnologica5 vai introduzir um 
conjunto de leis, quer sobre as artes de pesca (proibição 
das artes antigas por não serem selectivas), quer sobre 
as embarcações (lei do abate de embarcações), quer 
sobre o pescado (defeso e protecção de espécies, 
tamanho mínimo de espécimes para captura e 
comércio, licenciamento e proibição de vendas 
ambulantes, etc.), e este conjunto de circunstâncias 
condenam, inadvertidamente, à extinção da própria 
“classe”, por falta de novos activos a ingressar nas 
profissões do mar, seduzidos principalmente pela 
possibilidade de serem pagos efectivamente em 
dinheiro vivo6, do qual podiam dispor no imediato, 
para comprar bens e contrair empréstimos bancários 
(para comprar carro, casa própria, montar um negócio 
comercial, aparecendo nesta fase as primeiras lojas 
de peixe ou peixarias).
Nas comunidades vizinhas e na área de influência do 
concelho de Esposende (que inclui a norte o Castelo 

do neiva, fronteira com Viana do Castelo e a sul a 
aguçadora, fronteira com a Póvoa de Varzim), nes-
te mosaico de culturas e territórios, procuramos a 
identidade cultural de cada um, o genuíno, o identi-
tário, para identificar a origem e a sua influência, na 
cultura das comunidades piscatórias do território do  
concelho de Esposende7.
Para reconhecer a identidade cultural do concelho de 
Esposende buscamos a sobrevivência das influências 
no universo feminino, ultimo reduto das heranças 
culturais pela via das tradições, porque afinal são as 
mulheres quem educam os filhos nos primeiros anos 
de vida, partilhando com estes a sua própria herança 
cultural, os seus usos e costumes, as formas tradicio-
nais de saber fazer e artesania, os seus medos e an-
seios, a sua fé e religiosidade, mas e principalmente, 
a sua visão do mundo, a sua cosmogonia, inevitavel-
mente moldando a criança num conjunto de valores 
que eventualmente permanecerão cimentados no 
adulto, tendo como objectivo, se possível, reconstruir 
a memória cultural dos lugares piscatórios do conce-
lho de Esposende e contar a história destas mulheres 
do mar português, recorrendo para isso à figura da 
Peixeira, figura maior do estoicismo e sacrifício das 
profissões femininas do universo piscatório8. 

As origens
o Concelho de Esposende surge historicamente ape-
nas em 1572, em plena época dos Descobrimentos 
Marítimos, como um importante entreposto de cons-
trução naval concorrendo ora com Vila do Conde 
ora com Viana do Castelo, sendo a então Villa de 
Espozende ocupada por novos vizinhos, com desta-
que para os comerciantes de trato marítimo (rotas do 
norte da Europa, Brasil e áfrica ocidental) e para os 
carpinteiros navais, carpinteiros de limpo, calafates, 
moços aprendizes, todos oriundos das comunidades 
próximas (Vila do Conde, Póvoa de Varzim e Viana 
do Castelo) ou longínquas (aveiro, Figueira da Foz) 
e dessa época terá iniciado a construção de um léxico 
local, misto de influencias a norte a sul, bem como de 
usos e costumes, formas de fazer e de ser, que cons-
tituem hoje o património identitário das comunida-
des de Esposende. Interessa-nos identificar a história  
desses vizinhos.

as peixeiras de Esposende

3   ano das primeiras eleições por sufrágio directo universal onde as Mulheres votam como género de facto pela 1ª vez em Portugal.
4   Os filhos e filhas já não ingressam nas actividades da pesca, tornam-se operários fabris e casam fora da comunidade.
5   a pesca pertence ao sector económico “Primário” pois limita-se a fazer a “recolecção” do pescado, pelo que tecnicamente “pescar” é caçar.
6   até aí os pagamentos na pesca eram poucos e de baixo valor, recorrendo-se frequentemente ao pagamento em género e não em dinheiro.
7   o concelho tem 15 freguesias mas apenas 3 têm comunidades piscatórias.    
8   MaGalHaES, Ivone Baptista e João Paulo Baptista, “Mulheres do mar da Póvoa”, Boletim Cultural, volume 42, pp. 515-537, Póvoa de 
Varzim, 2008.

os Homens do mar ou Mareantes de Viana do Cas-
telo e Darque (Cais Velho), estão documentados des-
de a época da fundação da nacionalidade (1143), que 
incluía pescadores, peixeiras, construtores navais, 
marinheiros e comerciantes marítimos (entreposto 
comercial com rotas a partir de Viana do Castelo para 
a Galiza, França e Inglaterra, levando sal português 
e trazendo na torna viagem o cabedal e tecidos de 
veludo e damasco da Inglaterra, o ferro da Biscaia 
e a sardinha da Galiza), contribuindo no período dos 
Descobrimentos com navios, soldados e colonos para 
o descobrimento e povoamento da Terra nova dos 
Bacalhaus (new Found land, Canadá), e ao longo 
do século XVII e XVIII contribuiu ainda para o co-
mércio do açúcar do Brasil (com várias fábricas de 
refinar em Viana) e da exportação do Bacalhau Seco 
(ao modo português: esvicerado, descabeçado, espal-
mado, salgado e seco ao sol), sendo este talvez o mais 
importante contributo vianês que permaneceu no lé-
xico na sua área de influência, nomeadamente em Es-
posende, até quase os nossos dias9, extinguindo-se a 
Pesca do Bacalhau à linha e em navio veleiro da praça 
de Viana só em 1974, e daí até 1989, perdeu-se tam-
bém a sua frota de navios motor.
a sul de Esposende a Póvoa de Varzim, de origem 
anterior à nacionalidade, é Villa Veracini uma impor-

tante póvoa marítima já 
em 1308 quando o Rei 
D. Dinis lhe outorga a 
Carta de Povoamento 
(Póvoa Veracini) ao que 
se pensa resultado de 
um povoamento por co-
lónia de pescadores de 
sardinha vindos das Rias 
Baixas galegas algures 
no séc.IX, mas é no final 
do século XVII que esta  
póvoa é de novo influen-
ciada  por uma colónia 
piscatória sardinheira, 
com fortes ligações à 
Galiza, da qual advém 
não só a tecnologia das 
artes de pesca (peças de-

rivantes da sardinha e redes de cerco) como mesmo 
o modelo naval, a lancha volanteira da qual derivará 
o barco poveiro, modelo de quilha e cadaste, rodas 
de proa e popa simétricas, casco redondo e liso, que 
arma leme de cana, remos, mastro e verga com vela 
latina bastarda, em formas de diversas envergaduras, 
sendo o modelo maior designado por “Lancha po-
veira do Alto”. Este modelo naval conquistou todo o 
noroeste atlântico e chegou até Cascais (rio Tejo)10. 
a Catraia de Esposende, embarcação tradicional das 
comunidades piscatórias em estudo, filia-se no barco 
poveiro, e é o modelo intermédio entre a lancha (o 
maior) e o Bote ou Caíco (o menor).
associado à Póvoa de Varzim estará Vila do Conde 
(Villae Comités) que remontará à época das presú-
rias11 ao período imediato anterior à fundação do 
próprio Condado Portucalense (séc. IX-X). Impor-
tante porto desde a época romana, o sal e a constru-
ção naval, a par de uma importante e activa comu-
nidade piscatória, estarão na base da fundação do  
Convento de Santa Clara (1318), com direitos ofe-
recidos pelos Reis e alfândega própria, constru-
ído segundo a tradição oral por ordem e despe-
sa do seu Senhor feudal12, como agradecimento 
de uma viagem de peregrinação bem sucedida a  
Santiago de Compostela.

as peixeiras de Esposende

9   Tradicionalmente quase todos os pescadores do concelho de Esposende tentaram a sorte nos navios do bacalhau,  que apesar dos perigos e sa-
crifícios que exigia, podia fazer a diferença, e em alguns anos permitia ganhar dinheiro suficiente para comprar o seu primeiro barco, mesmo que 
pequeno, ganhando a independência profissional.
10  apesar das suas competências para o mar atlântico, não foi adoptado pelas comunidades da região desde aveiro a leiria, que mantiveram o 
seu barco tradicional em forma de meia lua e de fundo plano.
11  Presúria ou tomar território pela força das armas. os senhores feudais do Reino de Castela vieram com os seus exércitos à conquista de territó-
rio, pretenso de Mouros (Muçulmanos) que são expulsos para sul ficando as terras para o Comité (comandante/Conde) como recompensa. 
12  D. Afonso Sanches, filho bastardo do Rei D. Dinis.

Esposende, 1961

Río Cávado, 1920
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através da comunidade sardinheira13 de Caxinas, fun-
dada por casamento entre sardinheiros poveiros, terá 
chegado a Esposende também o Gasoleiro14 a partir 
de 1960, tendo sido substituído rapidamente pela Mo-
tora15, embarcação maior e de muita autonomia, que 
podia embarcar até 22 homens por companha16 para a 
pesca da sardinha.
Em Esposende, retomando ao período “identificador” 
da comunidade, 1960-1970, podemos documentar fa-
cilmente a herança cultural de Viana do Castelo na 
gastronomia, sobretudo na lampreia de cabidela e 
no pastel com doce de gila, dito Clarinhas de Fão, 
que derivará das Meias Luas de Viana, mas sobretudo 
no traje tradicional feminino, com saia rodada pelos  
joelhos, avental largo com bolsa de algibeira, blusa 
colorida e lenço de cabeça de merino sem franjas, a 

que acresce o xaile grosso de Inverno e nos brincos 
à Vianesa ou à Rainha17 que as Madrinhas prome-
tiam às meninas no Baptismo e que se ofereciam nor-
malmente só na Primeira Comunhão (entre os 9 e 10 
anos). a peregrinação, pelo menos uma vez na vida 
com a família, à Romaria da Senhora da agonia de 
Viana do Castelo alimentava este gosto no vestuário. 
Mas frequentemente na mesma comunidade também 
se encontram influências simultâneas. Ainda toman-
do o exemplo do vestuário feminino, quando a morte 
entrava em casa, e o luto18 ficava por largos anos (em 
média 5 a 8 anos) ou pela vida inteira no caso das viú-
vas, o traje era maioritariamente de influência povei-
ra19: saia preta pouco rodada a cair pouco acima dos 
tornozelos, enfaixada na anca com faixa preta de lã20, 
blusa preta abotoada de cima abaixo e de gola fecha-

as peixeiras de Esposende

13  Comunidade piscatória que dedicava o esforço de pesca quase em exclusivo à captura da Sardinha. a Póvoa de Varzim, afurada, ovar, nazaré, 
Peniche, Sesimbra, Sines e olhão foram das  mais  importantes comunidades sardinheiras, ainda que pela antiguidade e numero de pescadores se 
considere a Póvoa como a maior, e a mais emblemática, e provavelmente a fundadora das outras.
14  adaptação da catraia de vela para barco a motor central, de gasóleo como combustível, daí o nome, aproveitando-se todo o casco.
15  Alteração ao modelo da catraia, que era de tamanho insuficiente, para caber no porão motor e gasóleo e no convés a rede e o pescado, passando 
o novo modelo construído inspirado na catraia, mas a ser mais comprido e maior, e a ter a popa em leque (rabo de pombo), com cabine alta, com o 
leme a trabalhar numa clara, e estruturalmente com quilha, sano e sobressano e longarinas, capaz de aguentar a vibração de um motor mais potente.
16  nome dado à tripulação de cada barco. na época, as pessoas de terra, redeiros e vendedores do peixe, não faziam parte da companha, pelo que 
o pagamento destes serviços, era contratado à parte e muito desvalorizado.
17  Brinco em ouro, em forma de coração oblongo, cujo nome alude ao episódio histórico da visita em 1848 da Rainha de Portugal, D. Maria II, 
que deu a Viana da Foz do lima o título de cidade e o novo nome de Viana do Castelo, e por causa desse episódio as mordomas da Romaria da 
agonia, que trajam fato de honra, em veludo negro, ostentam nos aventais a coroa real de D. Maria II.
18  luto. Período de dor e tristeza por ocasião da morte de parente ou amigo, assinalado pelo trajar de cor preto total. 
19  Póvoa e Caxinas vestiram até há poucos anos desta forma durante o luto de viúvas.
20  Apertava-se na anca uma faixa em forma de fita que prendia a saia impedindo-a de levantar atrás com o vento ou as lides do trabalho protegendo 
de olhares indiscretos.

da, e na cabeça a fazer de capa, outra saia preta, que 
era aformoseada com um lenço preto (nas viúvas) ou 
lenço branco (nas solteiras) apenas a despontar numa 
bainha de 2 a 3 centímetros revirada para cima, a ta-
par o cós da saia.

O Lavrador e o Pescador
Esposende, a actual cidade, como sítio ocupado pelo 
Homem remontará aos alvores da nacionalidade, mas 
não no sítio actual de Esposende, pois não existiria 
como hoje. 
o rio Cávado traria mais água e a margem seca es-
taria cerca de 1 Km. para cima, onde hoje existe o 
lugar de Góios (antropónimo antigo do senhor da-
quelas terras) e a sua Capela de S. Roque, o antigo 
santo padroeiro dos marinheiros e homens do mar, 
dos calafates e carpinteiros navais, mas também dos 
empestados com doenças vindas dos homens do mar 
(alusão ao medo da Peste Negra)21.
S. Roque é ainda um santo anunciador do Caminho 
de Santiago, protector dos Peregrinos e viajantes, cul-
to que ganhou importância redobrada a partir do séc. 
XIV neste território. no séc. XVIII S. Roque torna-se 
também padroeiro do gado bovino, pelo que junto ao 
seu recinto (zona envolvente da Capela), por ocasião 
do Domingo de Páscoa os lavradores enfeitavam os 
bovinos de flores e fitas de tecido coloridas, coloca-
vam um chocalho (sinete de fazer barulho para afas-
tar o mau olhado22) pendurado ao pescoço do bovino 
e passeavam-no pelo menos uma vez em volta do re-
cinto, acreditando assim conseguir uma bênção pro-
tectora do santo23. 

De facto à medida que o rio envelheceu, perdeu cau-
dal, encolheu o lençol de água, deixou terra nova para 
ser habitada e as pessoas mudam-se para mais per-
to da água, reorganizam o novo lugar entre o rio e a 
Igreja paroquial, ocupando a borda de água para ser 
o lugar dos barcos varados e protegidos das marés, o 
lugar dos estaleiros navais com picadeiros de madei-
ra e cuja casa das ferramentas ficava sempre debaixo 
de um telheiro ou cobêrto improvisado de tábuas em 
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21  Espalhava-se por picada de pulga e viria a bordo de embarcações em marinheiros contaminados, provavelmente da bactéria Yersìnia pestis, 
responsável pela morte pandémica que dizimou um terço da população da Europa na Idade Média e que chegou aos nossos dias também com o 
nome de Bubónica, Septiémica e Pneumónica.
22  Mau olhado é uma expressão típica das comunidades piscatórias, sobrevivência pagã da capacidade de enfeitiçarar para o mal, que algumas 
mulheres, as feiticeiras ou bruxas, continham. Tradição  comum ao mundo rural e piscatório, também os barcos eram benzidos uma vez por ano 
contra o mau olhado e tinham enfeites protectores mágicos tal como os bovinos: um par de cornos para enganar o Diabo.
23  na Capela de S. lourenço, quase mesmo por cima da Capela de S. Roque, no monte sobranceiro com o mesmo nome, conhece-se este ritual 
de protecção mágica ao longo do séc. XX, pelo menos até 1980. a Capela de S. lourenço ainda hoje é uma marca de navegação, aqui dita “con-
hecença” recortando-se no horizonte dos montes vizinhos de forma inconfundível.

apanha do Sargaço

Cestos com Sargaço

Rúa da nossa Senhora da Saude
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vez de telhas, e aqui cabia ainda o lugar dos pescado-
res, com seus montes das redes e aprestos a secar ao 
sol de todas as tardes (as manhãs são para o regresso 
do mar e do tratar do peixe) e das suas mulheres, as 
peixeiras, a regatear com os clientes, aqui ditos fre-
guêses, a venda e o preço dos peixes, à peça, à dúzia, 
ao quarteirão24, apregoando em cantilenas: “Olha a 
Sardinha! Olha o Chicharro! Olha a Faneca vivinha 
da nossa costa”… 
Estas famílias que ocupam o novo sítio Esposende, 
não são todas oriundas do meio piscatório vizinho. 
Muitas provêm das terras agrícolas vizinhas, vieram 
à procura de melhores oportunidades mas mantêm a 
sua cultura agrícola, por isso até 1960, em plena vila 
de Esposende25 existiam ainda casas com grande ter-
reno anexo, de exploração agrícola, onde pastavam 
bovinos e ovinos, onde se cultivava o milho e a ba-
tata, em campos bordejados por muros altos onde se 
apoiavam postes de granito para correr a latada26 do 
vinho verde. 

Estas duas comunidades, ancestrais e distintas, uma 
rural (lavradores) e outra piscatória, contribuíram 
cada uma para o apoio da outra, uns vendendo, uns 
comprando, mas não se misturando. o casamento 
entre lavradores e pescadores era socialmente mal 
visto, quase proibido. numa época em que se casava 
em função de fortunas e riquezas, contava muito o 
estatuto social, considerando-se o lavrador sempre 
de maior estatuto, mesmo quando o pescador era o 
proprietário de um barco e independentemente da di-
mensão do barco e número de pescadores que tinha 
ao seu encargo. a excepção a esta regra acontecia 
com os Lavradores do Sargaço27, de apúlia e da sua 
comunidade satélite, Fonteboa. 
Em apúlia e Fonteboa não havia em 1960 pescado-
res propriamente ditos28, mas antes os lavradores que 
eram também pescadores, daí serem reconhecidos por 
lavradores do sargaço, porque usam o sargaço como 
fertilizante nos campos agrícolas do milho e da batata. 
os mais abastados eram mesmo armadores de pesca, 
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24  Unidade de medida. Corresponde a 25.
25  Só é elevada a cidade em 19 de agosto de 1993.
26  Latada: nome dado ao tipo cultura da vinha, que é uma trepadeira, e aqui é conduzida para cima de um estendal de arame preso a esteios ou 
postes  de granito a 2 ou 3 metros de altura, e que para se colher as uvas se utiliza uma escada ou escadote. Permitia utilizar o chão agrícola debaixo 
da latada, que normalmente aqui apresentava cenoura, cebola, alho e batata.
27  Sargaço é o nome que se dá às macro algas do mar que são arrojadas à praia durante as tempestades de verão.
28  a viverem exclusivamente da pesca não existem, são lavradores-pescadores. alguns autores pretendem que os primeiros pescadores em apúlia 
fossem os pescadores arribados debaixo de mau tempo, oriundos de afurada ou Espinho, e que permanecendo aí resguardados durante alguns dias, 
trocavam experiência com os lavradores, conquistavam amizades e regressavam mais vezes a partir daí, mesmo sem mau tempo. ás vezes, os mais 
novos e descomprometidos, acabavam por vir a casar com mulheres da apúlia, unindo desta forma as famílias.

trazendo a trabalhar para si mais do que um barco e ou-
tros lavradores-pescadores empregados nesses barcos.  
Faziam agricultura grande parte do ano junto com as 
mulheres e as crianças da família29, mas as famílias 
destinavam os meses mais quentes do ano, de finais 
de Maio a outubro, para se dedicarem todos à apanha 
do sargaço e à pesca do pilado30 que se apanhava jun-
to com a sardinha. 
a apanha do sargaço nesta freguesia está documenta-
da desde o séc. XIV e tinha uma importância econó-
mica superior à da pesca de qualquer espécie31. 
na primavera e verão, o clima quente trazia tempes-
tades no mar, e por altura dessas tempestades que 
arrancavam as raízes às algas, estas davam à costa 
em grandes quantidades, e a população chamava a 
estes episódios “mareada do sargaço”. o sargaço era  
apanhado na borda de água na praia por homens, mu-
lheres e crianças, pois não exigia qualquer habilidade 
ou especialização, com as mãos ou instrumentos pró-
prios muito simples, em tudo semelhantes às alfaias 
agrícolas do sistema de dentes, tipo forquilha, mas 
feitos em madeira32. Por influência das comunidades 
piscatórias de Viana do Castelo e da Póvoa de Var-
zim, desenvolveram um camaroeiro de rede33, que 
optimizava a recolha de grandes quantidades por um 
só homem, que arrastava às costas o “galhapão”e em 
Fão, terra vizinha, desenvolveram também um “car-
rêlo”, espécie de padiola ou carrela, mas de transpor-
tar só por um homem de um lado, e do outro lado leva 
rodas de madeira largas, para poder andar em cima da 
areia e permitir a um homem sozinho fazer o trabalho 
de dois. 
Quanto ao caranguejo, o valor do pilado era superior 
ao do sargaço pois exigia conhecimentos técnicos, 
tecnologia de pesca e dois barcos da tipologia da Ca-
traia de Esposende (modelo poveiro) mas de borda 
larga para caber a carga de pilado e a rede, dito ca-
traia piladeira e que trabalhavam duas a duas (empa-
relhados em companha) para cercarem com uma rede 
camaroeira o cardume do caranguejo. 
Muitas vezes quando pescavam mesmo em cima da 
praia, a poucos metros mar dentro, emparelhavam 
dois “fundo-de-prato”, barcos pequenos de fundo 

chato que se usavam na pesca sobre a penedia, per-
to da costa, e que pescavam ao pilado com uma arte 
mais pequena, a rede camaroeira, levando um dos 
barcos o cabo da rede (mão da barca) e que depois 
vinha a terra e puxava-se toda a rede para terra com 
ajuda dos vizinhos (os barcos pequenos não tinham 
capacidade para carregar muito e quando arriscavam 
quase sempre um deles ia ao fundo). as redes destas 
embarcações “fundo-de-prato” eram oriundas da Pó-
voa de Varzim, uma, a de arrastar com saco, variava 
da Mugiganga do patêlo e outra, que sobreviveu até 
hoje (ainda que proibida) é uma rede de arrasto de 
vara (um saco rectangular aberto com uma vara de 
ferro no fundo e uma cana de madeira na superfície, 
que levava uns cabos até o barco que a rebocava ar-
rastando pelo fundo e que hoje serve para caçar “ca-
brinhas” o dito camarão da costa34).
Em apúlia chama-se à rede dos barcos grandes (ca-
traia piladeira) a rede do patêlo e é uma peça (rede de 
suspensão ou derivante com malha pequena) igual à 
usada na sardinha, e que tinha diversos cumprimen-
tos, conforme o tamanho das embarcações que em-
parelham duas a duas, sendo a rede maior com cerca 
de 200 ou 300 metros de pano com 1 metro de altura, 
acrescido da tralha das bóias de cortiça em cima e 
a entralheira dos pesos em baixo, com o pormenor 
dos pesos serem patelas arredondadas de barro co-
zido com 2 orifícios por onde se atava à entralheira 
e em cujas extremidades do pano (mangas) passava 
um cabo com mais 50 a 70 metros de cumprimento 
(cabo de retenida), que cada barco depois geria para 
fazer o cerco. 
o pilado na época de reprodução viaja grandes per-
cursos como pelágico, anda em gigantescos cardu-
mes só na superfície, e no passado era abundante e 
formava uma mancha amarelada que se avistava à 
distância e era alimento de tainhas, sargos e robalos 
mas alimentava-se da sardinha, pelo que andava sem-
pre associado à sardinha, sendo que ao pescar pilado 
o barco trazia também muita sardinha na mesma safra 
(lanço de pesca) e a sardinha era escolhida uma a uma 
e dividida entre a tripulação. o pilado era para venda 
enquanto a sardinha era para alimentar a casa. Mas 
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29  as crianças eram tratadas como adultos em miniatura, as meninas aos 6 anos ajudavam nos campos agrícolas e os meninos aos 7 anos iam para 
os barcos como moços de bordo.
30  Pilado, também conhecido por patêlo, patela, escasso, mexoalho, patilhado e patilado. Caranguejo pequeno que anda na superfície do mar 
graças a um par de patas especiais e que migra junto com a sardinha. até 1960 era muito abundante, pensa-se que terá entrado em extinção desde 
essa data com a sobrepesca.
31  Mais valioso na época do que a pescada, que era tributada desde o século XIII pela Coroa e pela Igreja.
32  Sem gumes metálicos para não ferir ninguém porque nos dias de mareada juntavam-se dezenas de pessoas no mesmo pedaço de praia, uns em 
cima dos outros.
33  Em Viana o camaroeiro é gigante, muito pesado e difícil de manusear, normalmente só por homens,  e diz-se Redenho enquanto na Póvoa é 
mais pequeno podendo ser manuseado por mulheres e diz-se Galhapão. Em apulia é gigante mas diz-se Galhapão. Em Fonteboa é igual ao de 
apúlia mas diz-se  Rodafole.
34  Camarão-branco-legítimo – Palaemon serratus.

Recreação mareada, 2009
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em safras de grande fartura, distribuía-se o excesso. 
as mulheres da casa agrícola transformavam-se em 
peixeiras apenas nessas circunstâncias mas pouco ha-
bituadas a calcorrear e a vender de porta a porta como 
as suas congéneres peixeiras pagavam favores nas al-
deias vizinhas, distribuindo as sardinhas nas casas de 
parentes e amigos, que as salgavam em barricas de 
barro próprias (salgadeiras). Desta tradição resultava 
o bolo de sardinha, muito apreciado pelos lavradores 
e pelos pescadores nas 3 comunidades: base de pão 
de massa de milho muito baixa, quase como uma bo-
lacha, onde eram colocados nuns sulcos feitos com 
o cutelo da mão 4 a 5 sardinhas salgadas de muitos 
meses e que ia a cozer, no forno de cozer pão (que só 
existia nas casas rurais)35, deixando o sal e a gordu-
ra da sardinha escorrer na base da massa, tornando-a 
mole e sumarenta. o Bolo de Sardinha era um petisco 
de todo o ano, cozia-se na sexta á noite ou no sába-
do à noite e antes das boroas36 entrarem no forno o 
pão para a semana toda (algumas casas coziam só de 
15 em 15 dias). algumas famílias comiam este bolo 
sempre em casamentos e baptizados junto com a va-
riante de toucinho salgado (barriga de porco que se 
conservava pelo sal em salgadeiras da carne)37. 

A Peixeira e a Pescadeira
o vocábulo peixeira referindo-se à mulher que vende 
o peixe, é um termo antigo no território do concelho 
de Esposende, que percebemos ser totalmente atlân-
tico, na cultura, na paisagem e no clima. 
o conceito de peixeira no sentido de “mulher que 
vende o pescado” mudou nos últimos 50 anos, tanto 
quanto a própria forma de vender o peixe. De uma 
profissão antiga específica do universo feminino pas-
sou-se a uma profissão exercida por ambos os sexos, 
no aconchego de uma casa, a loja do peixe ou “pei-
xaria”, ainda que esta possa ter as dimensões de um 
pequeno negócio de família ou de um grande espaço 
numa grande superfície comercial, dentro de um mo-
derno hipermercado.
as peixeiras de Esposende eram de dois tipos: a que 
andava de gamela38 do peixe à cabeça a vender per-

to da vila, pelas aldeias em redor, e a que andava de 
gamela à cabeça mas que vendia a vários quilóme-
tros de distância, viajando sempre a pé e carregada 
do peixe, acompanhada de filhos pequenos ou outra  
mulher para ajudar no carrêgo39. Mas ambas agradeciam 
com pequenas ofertas de peixe fora do contratado às  
melhores freguesas, compradoras fiéis, que mui-
tas vezes compravam só para ajudar e honrar quem 
tinha vindo de tão longe e com tanto sacrifício  
trazer-lhes o melhor peixe, sem necessitar de peixe 
ou com dificuldade em pagar o justo valor porque  
também passavam por períodos em que a economia 
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35  os pescadores não tinham forno de cozer pão, pelo que o pão (de mistura de  milho e centeio, que aqui não é terra de trigo) não havia à venda  
e era um bem muito valioso, pelo que tinham de recorrer aos lavradores para o conseguirem.
36  Broa ou boroa, pão de milho em forma de bola alta, para manter maior quantidade do miolo, a parte mais comestível, alimento de crianças e 
idosos. 
37  Maiores do que as do peixe, normalmente em grandes pias redondas ou rectangulares de granito escavado, pousadas no chão, tamponadas com 
uma porta de madeira e que ficavam na “loja” da casa rural: no rés-do-chão ficava a loja e a cozinha com o forno, no andar ficava os quartos de 
dormir e a sala de visita para receber o Santíssimo na Páscoa (compasso pascal).
38  Gamela: espécie de tabuleiro rectangular em madeira onde se levava o peixe tapado com um pano molhado para manter fresco. Em apúlia, 
fruto da influência poveira, em vez de gamela usam uma bacia de plástico, e antes desta, um cesto de ripas de madeira, de base rectangular e duas 
asas no bordo.
39  Carrêgo: o peso que transportavam, de peixe para lá, e no regresso, normalmente, vinham géneros conforme a época do ano: ovos, batata, farin-
ha de milho, couves, nabos, salsa, cebola e alho, um náco de barriga de porco salgada, uma chouriça de sangue fumada, tudo em valor equivalente 
ao do pescado. Raramente a transação era em dinheiro vivo (moeda ou nota). 

do lar se retraía, pagando aqui quase sempre em gé-
neros agrícolas e ficava a dever uma parte em dinhei-
ro que pagaria assim que conseguisse equilibrar as 
contas de casa, num acordo de honra da palavra, que 
valia tanto quanto um documento escrito.
Estas peixeiras de longa viagem percorriam grandes 
distâncias terra dentro (passavam a Barcelos que dis-
ta mais de 22 Km. e tinham de ir e voltar no mes-
mo dia). o carrêgo de regresso exigia a ajuda das 
crianças ou de uma rapariga ou mulher mais velha. 
a rapariga aprendia a futura arte de vender longe 
da porta de casa onde havia “freguesas” mais ri-
cas e dispostas a pagar melhor por peixe fresco e  
a conhecer os caminhos que levavam a futuros fre-
gueses. a mulher mais velha, normalmente já debi-
litada, ajudava como conseguia, partilhando parte do 
peso da carga a transportar, equilibrada num saco ou 
numa gamela à cabeça, num equilíbrio de bailarina, 
perfeito e difícil. 
a mudança tecnológica a partir de 1976 fez com que 
o calcorrear de ruas e caminhos a pé de gamela à ca-
beça fosse aliviado com a introdução de um carrinho 
de mão, de 2 rodas, que a mulher puxava estrada fora. 
Mais tarde chegou a camioneta do peixe, conduzida 
quase sempre por homens40 e a venda ocorria auxi-
liada pela mulher (sempre uma familiar: mãe, sogra, 
esposa, filha, sobrinha) porque mexer no peixe era 
coisa de mulheres.
o vocábulo pescadeira que também se encontra nas 
comunidades de apúlia, Fão e Esposende, e que em 
outras comunidades vizinhas é o mesmo que peixei-
ra, refere-se em Esposende exclusivamente à mulher 
redeira, a que faz e ata a rede, e que frequentemente 
auxiliava nos trabalhos do barco, ajudando a lavar e 
limpar as redes, que até 1958 eram de algodão, e por 
tal tinham de ser lavadas em água doce e secas ao ar 
para não apodrecerem, tarefa pesada e difícil que re-
caía quase em exclusivo sobre as mulheres, auxiliadas 
apenas por crianças da família. Hoje nas 3 comunida-
des sobrevivem poucas redeiras, substituídas as mãos 
das mulheres pelas dos homens, que envelhecidos, já 
não pescam, por isso trabalham como redeiros para 
outros mais jovens que ainda pescam, retirando esta 
tarefa ao universo feminino, interferindo na matriz 
social tradicional, que também agora está em profun-
da mudança, com novos papeis a desempenhar, quer 
por homens quer por mulheres. 
as peixeiras de Esposende foram-se rendendo às no-
vas regras do mercado de consumo, às novas regras 

de Higiene e Segurança Alimentar e por fim, às novas 
regras do Regime tributário dos Ministérios das Fi-
nanças e da Segurança Social. 
A fiscalização apertou e à mesma velocidade, as pei-
xeiras típicas de Esposende, com o seu trajar colori-
do, o andar de bailarina e os seus pitorescos pregões 
de vendedeira, acabaram. Escondidas da fiscalização, 
apenas 2 ou 3 peixeiras arrastam o carrinho de mão 
pelas ruas de Esposende, Fão e apúlia, arriscando a 
multa. nas 3 comunidades em análise, das dezenas 
de peixeiras de rua, outrora quase uma em cada casa 
de pescador, estão agora reduzidas às que trabalham 
nas 8 lojas de peixe de caracter familiar (Peixarias), 3 
bancas de peixe em grandes superfícies (Hipermerca-
dos), uma lota em edifício de vendagem (Esposende) 
e uma lota de praia (apúlia), esta a única que sobrevi-
veu a esta mudança dramática. 

apúlia ainda tem uma dúzia de peixeiras típicas, arru-
madas em bancas dentro das casas abrigo de aprestos 
marítimos, transformadas em banca de mercado de rua, 
beneficiando do alinhamento destes abrigos em madeira, 
de estética balnear, que dão alguma dignidade ao sítio, 
mantendo a tradição do lugar: são mulheres Lavradeiras 
do Sargaço, amanham os campos de cultivo agrícola de 
tarde e até ao fim do dia, e de manhã, todas as manhãs, 
sempre que o homem da casa vai ao mar pescar41, na sua 
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40  nestas comunidades as mulheres nascidas entre 1938 e 1958 são maioritariamente analfabetas, pelo que não tendo habilitação não têm a Carta 
de Condução e não podem conduzir automóveis .
41  o marido, o pai, o tio, o irmão, o primo, pois vendem quase em exclusivo o peixe pescado por um familiar.

Tia olivia a atar rede

Peixeira no Mercado do Peixe, nazaré
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banca vendem em cima da mesa o peixe fresco e por 
debaixo desta, as hortaliças, os legumes, as batatas, as 
frutas e demais produtos trazidos do seu campo agríco-
la, numa relação comercial ecológica e sábia entre dois 
mundos: o rural e o piscatório. 

Conclusão
Parece-nos que o principal factor identitário diferen-
ciador destas distintas influências, será a forma como 
se vendia o pescado, os leilões do cais quando chega-
va o peixe do mar, os seus pregões, e depois a forma 
como se distribuía, vendido a troco de géneros agrí-
colas, vendido a troco de dinheiro ou simplesmente 
pagando favores da família, este provavelmente o 
elemento mais antigo comum na cultura tradicional 
destas comunidades. 
as mulheres lavradeiras-sargaceiras de apúlia e Fon-
teboa pagavam favores com peixe, as mulheres pei-
xeiras de Esposende e Fão pagavam também favores 
em peixe. Mas o peixe era um bem precioso demais 
para ser dado sem o retorno de dinheiro ou de géne-
ros. Então porquê esta tradição de dar de graça o que 
nos faz tanta falta?
Parece-nos que remontará aos tempos dos primitivos 
lavradores e dos trabalhos comunitários, e que depois 
por influência de outros que já faziam a pesca, acultu-
raram como pescadores com estas novas tecnologias 
e modos de fazer e sentir, mas mantiveram consigo 
um dos mais importantes mecanismos sociais de re-
gulação de conflitos: a oferta simbólica.
a oferta simbólica materializa um agradecimento 
mas nunca paga ou agradece os favores totalmente, 

mantendo um endividamento emocional e social em 
cada um dos participantes neste mecanismo, quem 
oferece e quem recebe, ritualizando os primitivos la-
ços de encomendação42, encontrando-se nos papeis 
sociais da figura da Peixeira de Esposende uma das 
mais importantes sobrevivências, senão a maior, das 
culturas primitivas de origem, que sem este estudo, 
ainda que superficial, de outra forma nos teria passa-
do despercebido.
Sabendo que o assunto não se esgota neste artigo43, 

espera-se ter contribuído para 
um melhor conhecimento sobre 
o valor cultural que represen-
tam estas peixeiras de Esposen-
de, mulheres do mar português, 
pois cada uma delas, na sua co-
munidade de origem e no seu 
contexto familiar, vai continuar 
a transmitir estes valores às ge-
rações mais novas, vai continuar 
a educar as crianças e a partilhar 
esta herança cultural, cheia de 
tradições vivas, repositório de 
um património centenar, mate-
rial e imaterial, que todos par-
tilhamos, directa ou indirecta-
mente.
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42  laços de estratégia politico social, oriundos da vassalagem e suserania feudais, ditos Encomendação, que eram alianças estratégicas muito 
fortes e sagradas com a união por casamento de pelo menos um dos membros da família,  que assim irmanadas favoreciam ambos.
43  Este artigo intencionalmente não obedece ao Acordo Ortográfico português.

Cando chegou a democracia, na época que 
chamamos Transición Política, ao abeiro da 
liberdade post 1975, comezaron a circular 
unha serie de tópicos e/ou imaxinarios, hoxe 
diriamos mantras, sobre temas sociopolíti-
cos, ambientais e culturais, que tiñan a súa 
raíz moi lonxe pero acabaron aggiornándose 
e difundíndose ata finais do século XX, pe-
netrando nas novas e vellas xeracións que, 
procedentes do franquismo, estaban cheas de 
preguntas sobre a política, a sociedade, a eco-
nomía ou a cultura.

as xeracións novas, nacidas despois de 
1960, libres de cargas seculares e indele-
bles para as cohortes anteriores –como o  
traballo infantil ou o servizo militar obrigatorio– 
son seducidas mediática e politicamente 
con grandes relatos –ecoados mediática e  
publicitariamente– que consumen e interio-
rizan: a defensa dos animais, da paisaxe, o 
hábitat, os personaxes ou o medio ambien-
te (mar, ríos, aves, peixes, etc.), entendidos 
como o atrezzo e os actores dun mundo pre-
tendidamente tradicional, igualitario, eterno, 
un paraíso perdido polo que paga a pena loitar, 

unha paisaxe edulcorada e disneyzada que se 
converte en microcosmos virtual para xogar a 
recrear paisaxes infantís, mundos imaxinados 
e usados nos grandes relatos da literatura, o 
cine, a televisión, os medios de comunicación 
de masas e a axenda política: unha neotradi-
ción, unha transversalidade ecolóxica senti-
da como a utopía da reserva socionaturalista 
infanto-xuvenil: máis semellante a Pinocho 
que a Peter Pan, porque o personaxe de Carlo 
Collodi, ademais de non medrar, pasou a ser 
icona da mentira.

aos efectos desta comunicación, unha illa ten 
connotacións dos imaxinarios socioculturais 
de natureza, paisaxe, espazo privilexiado da 
costa, borde material e simbólico do ámbito 
marítimo-terrestre, esculca-abeiro-resgate de 
naufraxios, temor, peixes mitolóxicos, me-
renda campestre ao redor do mar, lugar e re-
sidencia dos herois mariñeiros e/ou heroínas 
mariscadoras, solpor e contraluces mariños 
estereotipadas en pintura, fotografía, power 
point, facebook, etc. a illa é un resume espa-
cial, un libro onde se pode ler parte dun canon 
histórico, tradicional e transversal estendido 
por toda a cultura e a sociedade galega.
Entendendo mentira sen ningún contido mo-
ral senón como falsabilidade, antagonismo 
co dato ou desacreditación da realidade, pre-
tendemos desmitificar e deconstruír relatos e 
tópicos medioambientais, culturais, políticos 
e urbanísticos, dende o tardofranquismo ata 
a primeira década da centuria actual, a partir 
dun triángulo de illas que teñen distintos sig-
nificados. San Simón (Redondela), San Bar-
tolomeu (Meira, Moaña) e Toralla (Vigo) son 
as illas escollidas para unha pequena brinca-
deira, un relato infanto-xuvenil, como nun 
imaxinario tres-en-raia.
 

Illas e mentiras

IllaS DE San BaRToloMEU, ToRalla E San SIMón:  
ConToS, METáFoRaS  E MEnTIRaS

Manuel Pérez Rúa

Peixeira

Socorros a náufragos
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Samertolameu: Dame o teu medo 
e lévate o meu

Érase unha vez unha illa que formaba par-
te de todos os contos transmitidos familiar-
mente no século XX para os habitantes de 
Moaña, un lugar para pescar e mariscar, un 
peirao de comunicación naval con outros 
portos da ría, un espazo de tránsito mercan-
til e humano, un ámbito da romaxe e visita 
anual ao San Bartolomeu avogoso e curador 
de medos ancestrais e traumáticos para pos-
teriormente estender o pano sobre o solo e 
realizar a comida familiar…
Os álbums fotográficos da sociedade moañe-
sa dan conta deste pasar do tempo por un dos 
lugares máis icónicos do litoral norte da ría de 
Vigo, o mesmo que viu o tránsito das flotas 
que batallaron en Rande, os restos das embar-
cacións bombardeadas na II Guerra Mundial, 
as probas de mar dos barcos conxeladores que 
despois trouxeron a Galicia a pescada austral, 
o nacemento do cultivo do mexillón en bateas, 
o trafego das carretas e camións de compra do 
berberecho e da ameixa criadas ao pé dos seus 
esteiros, nas areas de Meira.
a illa romantizada mantivo o seu corpo postal 
de paisaxe decimonónica, coloreada e sepia, 
coa ermida e pequeno adro como remate, aos 
que se lle engadira no andar da XX centuria 
algún peirao, ramblas, unha presa de vivendas 
unifamiliares, unha fábrica de cánabo e fíos 
ou un cocedeiro de mexillón, que chegaron 
ata as décadas finais do século pasado, cando 
unha nova andaina “desarrollista” foi enga-
dindo a esta paisaxe socialmente memorizada, fotografa-
da e mitificada, unha serie de cambios de escala decisivos 
para configurar outra paisaxe e outro lugar.
Como por mor dun fado, a creba aconteceu na década 
dos 80, cando toda a enxurrada dos nosos baby boo-
mers estaba na rúa –cantando a Fuxan, recitando a 
Rompente, bailando con Siniestro– para esixir “xa” a 
defensa da paisaxe “tradicional”, poetizada como “in-
morredeira”, escrita e lexible aínda nos muros do post-
franquismo: “non á degradación do litoral”, “a terra é 
nosa”, “nucleares, non”, “autopista, non”…
Daquela, cando a cidadanía se autodefinía como demo-
crática, participativa, naturalista, ecoloxista e nada par-
tidaria da degradación medioambiental, quixo un deus 
menor poñer en contacto a autopistas del atlántico  
–signo do mal, a especulación, o espolio, a “navallada”…– 
coa administración local democrática de Moaña para  

acordaren proceder a partillar pola costa moañesa a terra 
sobrante da gran obra pública da autoestrada e a ponte de 
Rande. nese momento, tanto a sociedade civil como as 
asociacións veciñais, culturais, ecoloxistas, xuvenís, edu-
cativas, partidos e sindicatos, estrearon o seu novo rol de 
espectadores dun dos máis grandes recheos do litoral de 
Galicia, con destino a paseos marítimos, gran indicador 
de progreso naquela altura.
Moitos dos líderes políticos con presenza naquela Cor-
poración local eran persoal e partidariamente eco-
loxistas, participantes en mobilizacións en contra das 
agresións á natureza, algúns con galóns no seu currí-
culo por oposición activa á autopista, ao traslado de 
residuos nucleares, á contaminación, etc., outros enca-
bezan hoxe asociacións a prol da defensa do litoral. 
Uns e outros aceptaron que a nova liña litoral se afasta-
se da liña de costa anterior, de tal forma que o Concello 
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de Moaña –de forma tan ilegal como social, sindical, 
asociativa e politicamente consentida– recheou  37.890 
m2 de lámina de auga na parte central do Concello, 
44.700 m2 na parroquia de Domaio e 32.300 m2 na pa-
rroquia de Meira, ámbito este último que transformou a 
“romántica” illa do San Bartolomeu en península onde 
aínda se construíu co tempo un local para sede dun club 
de remo de traíñas, na beiramar, de 200 m2 de planta, 
con dous andares. 
As traíñas, causa do primeiro gran conflito social de 
comezos do s. XX na ría de Vigo, sinaladas polo sin-
dicalismo mariñeiro de entón como máquinas antieco-
lóxicas que arrasaban coa riqueza de sardiña da ría e ins-
trumento tecnolóxico co que o capitalismo conserveiro 
pretendía a desaparición da técnica de pesca popular e 
tradicional do xeito; aquelas traíñas, despois promovidas 
polo franquismo como deporte “vernáculo” e popular e 
aceno para fomentar a integración política de Euskadi, 
renaceron tamén nos anos 80 en Galicia, sendo “adop-
tadas” como deporte tradicional, popular e “de noso”, 
ata o punto de tolerar o poder político a construción do 
local citado, na illa de San Bartolomeu, unha infracción 
urbanística tan impune como carretadora de voto. 
andando o tempo, parecería que eses recheos no mar 
foran resultado dunha “man invisible”, de tal xeito que 
os mesmos grupos políticos e/ou asociacións filiais 
que as toleraron, esixen, “para xa”, que o espazo do 
San Bartolomeu volva a ser convertido en illa a través 
dunha ponte: que volva a maxia da paisaxe tradicional 
a poboarse de remeiros, mariscadoras e mariñeiros, a 
postal e o relato romántico e tradicional canónico.

Toralla e o medo á altura

Para unha breve e documentada aproximación ao 
proceso histórico de privatización e urbanización da 
illa de Toralla, con dimensións, datas e ilustracións, 
pódese consultar http://faltadeingenieria.wordpress.
com/2011/12/04/terrorismo-urbanistico-isla-de-toralla/.
acreditando que aquel proceso de urbanización, no 
franquismo, foi un atentado ás máis elementais nor-
mas urbanísticas e paisaxísticas, nun dos ámbitos máis 
sensibles da ría de Vigo, a idea que se quere transmitir 
é o modelo teórico da urbanización –utilización inten-
siva ou extensiva do territorio- de Toralla, máis alá da 
súa insularidade, como símbolo e metáfora do urba-
nismo en Galicia dende, alomenos, 1959. 
En Toralla construíuse un edificio para 136 viviendas 
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e no outro extremo 34 parcelas transformadas en soa-
res, con cadansúa vivenda unifamiliar. Se reparamos 
na utilización de solo requirido por parte do edificio 
e outro tanto para o caso das vivendas unifamiliares, 
salta á vista a desproporción de uso do solo ocupado 
polas 34 vivendas unifamiliares, en comparación coa 
pouca utilización de solo requirida polo edificio, que 
permite unha alta densidade ocupacional en moito 
menor espazo, o que dá lugar a cesións de solo para 
dotacións, xardíns, etc.
A illa de Toralla ficou no imaxinario social da ría de 
Vigo e de Galicia como unha actuación urbanística 
aberrante e indefendible no espazo marítimo-terres-
tre. A opinión pública critica o edificio que sobresae 
en altura, magnificando o atentado medioambiental, 
pero non o chaletismo unifamiliar que coloniza moito 
máis espazo para moitas menos persoas.
o medo ás alturas continúa hoxe en discursos políti-

cos, ecoloxistas, literarios, cinematográficos e mediá-
ticos: é inherente ao canon tradicional do urbanismo 
e a arquitectura, tan queridos para personaxes tan dis-
tintos como Emilia Pardo Bazán, Risco ou Castelao. 
o tópico maniqueista que nega a importancia dos edi-
ficios enfrontándoos á bendita construción unifamiliar 
consumidora de territorio, despilfarradora de recur-
sos, pero idealizada.
Esta oposición do ruralismo como virtude vs. a cida-
de urbana como maldición, en plena democracia, é un 
dos resultados máis acaídos da infantilización social 
que deu lugar á continuación da expansión por toda 
Galicia da vivenda unifamiliar, louvada como exem-
plo de tradición e triunfo persoal, un perverso siste-
ma de desordenación territorial e unha insostibilidade 
económica que tampouco semella ter responsables, 
como se un andazo residencial, sementado polo desti-
no, se estendese por toda Galicia.
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San Simón: Burbulla cultural e síndrome 
dos Buddembrook

a illa de San Simón, na zona interior da ría de Vigo, 
semella unha paisaxe de lago europeo, entre augas 
remansadas. Das tres illas deste conto é a que posúe 
o carácter indeleble de lugar da memoria e depó-
sito de inspiración recorrente da creación literaria: 
dende a soidade medieval e literaria da amada de 
Meendiño atravesan a súa historia irmandiños, tem-
plarios, corsarios, o capitán nemo de Xulio Verne, 
as corentenas dos navíos ultramarinos, o penal e os 
fusilamentos do franquismo, o orfanato…; tantas 
pantasmas acobillaron en San Simón que cada pou-
co tempo o fermento literario encárgase de revela-
las e producir novas visitas e novos relatos da illa, 
recreada, entre outros, por Manuel Rivas ou Váz-
quez Montalbán.
Se a illa de Toralla é desenvolvida urbanisticamen-
te no tardofranquismo e a de San Bartolomeu na 

democracia local dos 80, as actuacións políticas en 
San Simón escenifican as tres épocas da autonomía 
galega: o modelo Fraga, o goberno PSoE-BnG e o 
primeiro goberno de núñez Feijoo. 
a remodelación que hoxe vemos en San Simón co-
mezou cando o goberno de Manuel Fraga aprobou 
en 1998 un Plan Director para a illa, por importe de 
12,5 millóns de euros, que pretendía pór en valor 
este espazo e algúns dos seus edificios para novos 
usos como escola de vela, lugar de congresos ou 
centro de investigacións mariñas.
nunha segunda xeira, desenvolvidas xa as reformas 
dos edificios, esta idea foi reformulada, nos seus 
obxectivos e funcionalidades, polo goberno de Pé-
rez Touriño, en 2007, baixo a denominación de “Illa 
da Memoria”, en homenaxe aos represaliados, en-
carcerados e fusilados polo franquismo. 
En 2010, terceira etapa, o goberno de núñez Fei-
joo volve rebautizar a idea xenérica da illa, desta 
volta denominada “Illa do Pensamento”. Idea e  
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pensamento efémeros porque en 2012 o mesmo go-
berno liquida a Fundación que xestionaba a illa e a 
actividade que se pretendía desenvolver.
A economía recorre á literatura para definir o ciclo 
biográfico de certas empresas fabrís -a “síndrome 
dos Buddembrook”- como tres etapas dirixidas, 
sucesivamente, por líderes aos que chama a) fun-
dadores, b) continuadores e c) liquidadores: a illa 
de San Simón é á cultura de Galicia o mesmo que 
a saga dos Buddembrook de Thomas Mann á em-
presa, unha síndrome que comezara nunha época 
de opulencia económica baixo a) un padroado Fra-
ga/Pérez Varela de corte autoritario e paternalista, 
continuado polo b) intento nacionalista de ánxela 
Bugallo de marcar territorio acentuando espazos da 
memoria, símbolos e identidades, e rematado coa c) 
clausura e liquidación, por parte de núñez Feijoo, 
da imaxinada factoría cultural que non produciu 
vela, memoria nin pensamento.
Pousada no mar interior de Galicia, reformada ar-
quitectonicamente, a decadencia romántica da illa 
de San Simón relata en 2013 o conto, a escala ga-
lega, do desenvolvemento da burbulla, a opulencia 
e a apariencia cultural, a retesía entre o poder auto-
nómico e as semipúblicas caixas de aforros, com-
petindo por erguer museos do mar, de arte contem-
poránea, pazos de congresos, auditorios, casas das 
palabras, centros socioculturais, cidade da cultura.
a crise económica de 2007 marcou o remate da 
política e a carreira inauguracionista de creación 
de grandes políticas, infraestruturas e equipamen-
tos socioculturais, algúns necesarios, outros ergui-
dos nunha feira de vaidades culturais, a imitación 
(ás veces orixinal, outras en pastiche e cando xa 
non era hora), das pegadas de Woodstock 1969,      

Beaubourg 1977, o jacklangismo do modelo cultu-
ral francés, transformado, ao noso xeito, en modelo 
“país”: a vella idea de que unha sociedade seudo-
culturalizada, parroquialista, familista, tutelada e 
apadriñada política, mediática e publicitariamente, 
infantil e tardoxuvenil, que se resistía a medrar e a 
saír da casa da nai, onde estaban os seus xoguetes 
e o televisor, podía ser “liberada” ou “redimida”, 
dende o poder, como se estivese en algún momento 
“explotada” como unha clase social, ou “oprimida” 
como unha nación.
aquela comunidade infanto-xuvenil dos nacidos 
entre 1960-1975, e o resto da sociedade adulta, pre-
senciaron a comisión en democracia – por acción 
ou omisión - de infraccións urbanísticas públicas e 
privadas, de atentados medioambientais e culturais, 
a magnificación dunha pretendida cultura popular 
ou tradicional para continuar o consumo irracional 
do territorio e os recursos públicos. Esa imaxina-
ria e mantida sociedade-con-outro-estilo-de-vida, 
obxecto e suxeito moldeado polo poder político, 
como no sambódromo, estaba na grada, na bancada 
ou na beirarrúa, vendo e aplaudindo o espectácu-
lo seudocultural das mentiras creadas polo poder –
brando, líquido…-  para realimentar o seu desexo 
de vivir en casiñas de contos, arrolados por músicas 
infantís e “movidas” promovidas e financiadas polo 
mesmo poder que os seducira durante o longo en-
troido comezado en 1979 e que se prolongou ata 
2007, cando das caixas de aforros desapareceu o 
diñeiro e ficamos sen máscaras, nin percusión, nin 
foguetería.

25 de marzo de 2013
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Esta excepcional persoa, o señor Delmiro, a quen lle adicamos o 
presente artigo, é precisamente excepcional por varios motivos: 
por ser centenario, xa que naceu o 31 de agosto de 1912; por 
conservar unha memoria excepcionalmente boa prá súa idade 
(inclusive fisicamente); por ser un dos derradeiros pescadores con 
lancha do río Miño no tramo navegable de Castrelo do Miño e por 
ser o de maior idade dos pouquísimos que quedan.
Todo isto fai del un Tesouro vivo e único, que garda no seu interior 
uns valiosos coñecementos practicamente esquecidos, por non 
dicir perdidos, e que pese ós seus cáseque 101 anos é capaz de 
transmitirnos coa súa memoria lúcida.
-antes de seguir hai que facer unha importante aclaración que será 
o marco referencial onde nos moveremos de aquí en diante:
1. Falamos do tramo navegable do Río Miño que, antes de ser asolagado 
polo encoro de Castrelo, ía dende Santa María de Castrelo ata astariz, 
ou ata Puga cando o río viña enchido. Estamos a falar, pois, dun tramo 
apto prá navegación nuns 9 kilómetros, 11 como moito.
2. neste tramo comentado deixouse de pescar (e navegar) con 
embarcación no ano 1969 (ano da enchida do encoro), porque así 
“foi” prohibido daquela pola Comisaría de augas da Confederación 
Hidrográfica do Norte (hoxe Confederación Hidrográfica Miño-
Sil), e precisamente dese ano pra atrás son os relatos de Delmiro. 
Isto foi o que provocou a desaparición da tipoloxía da embarcación 
tradicional fluvial propia usada neste tramo. E dicimos “foi” e 
non “fora” porque esta prohibición de navegar con embarcación 
aínda dura hoxe en día, inda que sexa parcialmente, porque só se 
permite navegar 4 meses ó ano: de primeiros de Xuño a finais de 
Setembro (excepción feita das probas deportivas).
Hai agora doce anos tiven a fortuna de coñecer ó señor Delmiro, 
pero o certo é que ano tras ano non deixa de sorprenderme. 
Cando o coñecín amosárame na súa casa, todo orgulloso, os seus 
aparellos de facer viño e, casualmente sen darlle importancia, fixo 
un lixeiro comentario de que el fora “pescantín” dende lancha no 
río. Co tempo, fun coñecendo de xeito casual máis e máis detalles 
da súa dilatada vida ata conseguir formar o “puzzle” deses 101 
anos, dende que naceu ata que se viu vivir pra Panxón (concello 
de nigrán) á residencia da 3ª idade “Stella-Maris”. Falar con el é 
todo un privilexio xa que é como se puidese abrir unha pequena 
xanela e navegar polo pasado de primeira man cunha testemuña 
excepcional.
Vaiamos, pois, dándolle forma ó puzzle.

DElMIRo ToUza: “a VIDa É Un VEnDaVal”

José Manuel Rodríguez Crespo

Delmiro Touza Senra

O señor Delmiro Touza. Un dos 
derradeiros pescadores con lancha 
do Río Miño de Castrelo do Miño, 
e o de maior idade dos que quedan 
vivos, con cáseque 101 anos
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Nenez e xuventude

o día 31 de agosto de 1912 vén ó mundo o señor 
Delmiro Touza no seo dunha familia de labradores 
viticultores do Ribeiro no lugar de Cortiñas, na 
parroquia de Santa María de Castrelo, pertencente 
ó Concello de Castrelo do Miño.
ós sete anos de idade sofre a terrible desgraza de 
quedarse orfo de pai e nai, facéndose entón uns 
tíos cargo del e dos seus irmáns. Primeira e dura 
proba a que o somete a vida das moitas que sufrirá 
ó longo da súa existencia.
logo ós 12 anos entra de criado na casa dun 
“labrador rico”, a traballar pola comida e a cama, 
pero lembra que o trataron ben, “coma se fora da 
casa, comía con eles á mesa, do que houbese ese 
día pra comer como un máis”, e que os domingos 
dábanlle algo pra saír: “Eu ía ó baile a Reigoso...”.
Desta época de rapaz é cando se afecciona ó río ó 
ir bañarse cos compañeiros: “Eu nadaba moi ben, 
coma unha cortiza. A min a auga xa me coñecía” 
coméntame Delmiro.
Pouco a pouco consegue saír adiante, e xa de mozo 
dálle canle á súa gran paixón polo baile. “Era un 
gran bailarín. Ía a tódalas festas e nunca unha 
muller me negou un baile; todas saían bailar 
comigo”. Véndoo hoxe en día, en verdade que tivo 
que ter un corpo atlético. “...Barral, San Esteban, 
Reigoso... en Reigoso, alí si que había mulleres 
completas. Todo vai en ser un pouco limpos. Eses 
tempos non volven máis”. Eran os tempos da II 

República e Delmiro aproveita aqueles anos de 
xuventude: “Tiven a miña primeira moza en 1932, 
comíame a bicos e abrazos; de cando a República, 
había Liberdade, mellor ca hoxe, pero os tempos 
cambian de seguido”.
E tan de seguido que cambian, porque tras casar 
en Xuño do 36 con Consuelo, á que coñecera en 
1935 e que durante 73 anos será súa muller (coa 
que terá dous fillos, Guadalupe e Ángel), ten que 
partir prá fronte de guerra poucas semanas despois 
do casamento.

A Guerra e a Posguerra

Pasa os tres anos de guerra en primeira liña de 
fogo, e sobrevive: “Alí non disparaban con 
escopetas de corchos coma dos nenos, alí usaban 
armas que mataban”. Tres anos terribles; tan 
terribles deberon de ser e cousas tan brutais 
debeu de presenciar que dese tempo prefire non 
comentar nada: “Deus nos libre de volver pasar 
outra coma daquela...”. Debe ser moi duro, e isto 
é opinión miña, o ter que loitar por unha causa na 
que no fondo non cres.
ó remate da guerra, abril de 1939, volta a Castrelo 
do Miño ó cultivo da terra e das súas vides, e volve 
retoma-lo seu contacto co río Miño, o daquela 
riquísimo río Miño: “O Río é moi vizoso, porque 
como sempre trae, entón volves a botar”. Pra 
moitos a pesca no río aportará un complemento 
económico moi importante.

Delmiro Touza Senra

nácenlle os seus dous fillos: Guadalupe, a 
maior, e ángel; os que quixeron ter, cousa 
insólita naqueles tempos e lares. Conta o señor 
Delmiro unha pequena diatriba dialéctica que 
tivo co cura párroco cando este lle dixo, medio 
recriminándolle, que por qué non tiña máis fillos, 
e contestoulle Delmiro: “¿Pra qué? ¿Pra que me 
morran coa fame?”. o certo é que os seus dous 
fillos creceron sans e ben alimentados ¡Toda unha 
lección de pensamento progresista pra aqueles 
tempos!
os anos da posguerra son anos moi duros, dunha 
enorme penuria económica pra todos. anos nos 
que Delmiro, aparte do traballo no campo, decide 
meterse tamén a “remitente de peixe” (do mar) 
pra obter uns recursos coa venda do mesmo por 
Castrelo que lle axude a sacar adiante a familia. 
o peixe “remitíanllo” dende o porto pesqueiro de 
Vigo no tren, e tiña que ir buscalo a Ventosela, xa 
na outra ribeira do río, no concello de Ribadavia, 
porque era onde estaba o apeadeiro do ferrocarril.
Pra ir a Ventosela tíñanse dúas opcións: ou ías a pé 
dando a volta cruzando pola ponte de Santa María 
e pasando Sampaio, ou cruzabas o río na lancha 
de paso de Barral a Ventosela, coñecida como 
“a barca de Ventosela”: “Á lancha de Ventosela 
a Barral chamábanlle barca de paso, pero non 
era unha barca (cadrada) coma a de Ribadavia, 
senón que era unha lancha coma as outras do 
río. O dono chamábase Aníbal Canto, quen, 
xunto cos seus irmáns Gumersindo e Eduardo, 
eran os barqueiros; Aníbal era o maior”. Tiñan 
a concesión e cobraban unhas tarifas:“O que 
cobraban variaba: 2 reais, 1 peseta, etc., dependía 
do que levases, do número de xente...”. Foi entón 
cando decide facer unha lancha tanto co fin de 
ir busca-lo peixe pra traelo prá casa pra vender 
(o aforro económico era evidente), coma pra ir 
pescar con ela. Facer unha lancha supuña un forte 
desembolso de cartos nesa época, “aínda custaba 
bastante”, e por iso Delmiro, vendo de rebaixar 
custes, decide ir falar co seu sogro, Manuel 
Trabazos, que vivía en Barral:

“—Meu sogro, tenme que facer un favor: tenme 
que dar un piñeiro pra facer unha lancha!
—Máis ca iso: a lancha doucha eu! , díxome o 
meu sogro Manuel”.

A fabricación da lancha

“E fomos ó monte, a un que tiña meu sogro, a 
escollermos un bo [piñeiro], e cando o tivemos elixido 
botámolo abaixo. Cortáronmo na fábrica do foxo (en 
realidade, un serradoiro) por riba de Paradela, na 
estrada a Cartelle; dinlle as medidas das táboas, e 
cortáronmo a medida”.
os carpinteiros que facían as lanchas do río, e aquí 
vén o realmente importante, eran carpinteiros que 
nada tiñan que ver coa carpintería de ribeira, eran 
xentes que sabían facer carros, pipas, bocois e cubas, 
sobre todo isto último; e isto verase reflectido no 
xeito de construír as embarcacións fluviais, dende a 
técnica ata a nomenclatura.
“A lancha fíxoma tío Julio da Groba, irmán do meu 
sogro Manuel. Tío Julio Trabazos era un carpinteiro 
de primeira; facía carros, casas, cubas e lanchas. 
Lanchas fixo moitas. A lancha fíxoa na casa do meu 
sogro, o pai de Consuelo; a casa era un patio pechado, 
era o sitio tal pra traballar, traballaban debaixo da 
cociña porque estaba cuberto e non chovía”.
aquí dáse a coincidencia cos carpinteiros de ribeira 
no uso dunha ferramenta común: a aixola. “Tío 
Julio, e os outros carpinteiros, usaban a aixola pra 
quitarlle o “sarrio” e tamén o “ermo” ás cubas por 
dentro. Desarmábase a cuba e rebaixábase como 
1 centímetro a cada dovela, unha por unha. Logo 
volvíase montar”. Haberá que aclarar que o “sarrio” é 
unha capa endurecida das substancias que leva o viño 
que queda pegada á madeira da cuba, formando como 
cristais, mentre que o “ermo” é o podre da madeira 
das dovelas: se botas viño dentro, estrágase.
“Tiña a lancha case 6 metros de longo, non chegaba 
a eles. Unha vez feita levámola pró río entre 5 ou 6 
homes e botámola á auga alí en Barral. Logo onde eu 
“aportaba”* era en “Fondás”. Ese sitio, que agora 
está asulagado polas augas do encoro, queda xusto 
por baixo do Pazo; como tamén queda asulagado en 
Barral o sitio chamado “As Catro Carreiras”, que 
era o cruce dos catro camiños que viñan, baixando 
cara ó río, de fronte “ós campos da Raña”, a dereita 
ías á Veiga, a esquerda a Paradela e ás costas 
quedaba Barral. Eu “aportaba” no camiño que se 
metía ós campos da Raña. Agora como todo queda 
baixo a auga, pódese aportar no resto do camiño 
que baixaba de Barral ás catro carreiras (é preto do 
actual clube náutico)”. 

Delmiro Touza Senra

*Aportaba: Palabra galega moi antiga, que o Sr. Delmiro usa no sentido actual de “atracar” nun sitio. Evidentemente a 
palabra atracar vén do mundo do mar e non era usada, daquela, no mundo fluvial (aqueles tramos que non tiñan contacto 
directo co mar). Marabilla falar con este home polo seu vocabulario practicamente esquecido ou mesmo extinguido.
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“Aparte de pra cruzar, a lancha era prá “redada”: 
a lancha vai polo sitio fondo do río levando a rede e 
pola ribeira ían os outros co outro extremo da rede”.

Descrición da lancha do río

aquí é onde Delmiro déixame abraiado (pola súa 
memoria), describíndome as partes da lancha, nunha clase 
maxistral de “construción naval fluvial”, se se me permite 
a expresión.
Teñamos sempre presente que as lanchas estaban feitas 
por xentes de terra dentro, sen contacto directo co mar; 
grandes profesionais da carpintaría pero sen contacto ou 
coñecemento ningún coa carpintería de ribeira e que, polo 
tanto, desenvolveron o seu propio léxico e adaptaron as 
súas técnicas de traballo habituais a esta fabricación das 
embarcacións fluviais, fosen barcas ou lanchas: neste 
caso, a técnica de construción das cubas e bocois do viño 
ás lanchas do Río Miño no tramo navegable [antes do 
encoro] de Castrelo do Miño. a adaptación da técnica de 

construción de bocois e cubas á construción de lanchas era 
o paso máis lóxico se temos en conta que son as dúas cousas 
que “andan con líquidos”: a técnica que é apta pra que non 
saia o líquido (caso dos bocois e cubas) é igualmente apta 
pra que non entre (caso das lanchas).
“A lancha empezábase a facer polos “lados”; había un 
rebaixe na “biqueira” pra que as táboas asentasen. Cada 
lado estaba feito con dúas táboas, a primeira e a segunda, 
ou a de abaixo e a de enriba; podían chegar a estar feitas 
con tres, pero era raro”.
“Eran baixiñas, de alto na traseira terían como medio metro, 
e na dianteira levantaban algo máis, arredor duns 80 cm. O 
piso da lancha tiña un desnivel cara arriba na dianteira”.
“As lanchas eran liviáns; ían as táboas totalmente 
desbastadas, lisiñas e acoplaban coma as dovelas dun 
bocoi. O piso era totalmente plano, colocábase dándolle 
a volta ós laterais da lancha e empezábase a colocar as 
táboas atravesadas, non ó longo porque eran curtas, tamén 
ían desbastadas e asentaban entre elas coma a fondama 
dun bocoi encasta no rebaixe das dovelas. As táboas do 
piso enseguida se secaban, pero tamén inchaban axiña. 

Rara vez se usaba “pez” se entraba auga.”
“Tiña dous remos moi longos, porque canto máis grandes 
mellor se remaba, e remábase cos remos cruzados. 
Postos nos camoeiros [os toletes no mar] chegaban ata 
o pico. Na pala do remo, a cara de dentro era a que ía 
labrada; labrábase tamén a de fóra, pero só un pouco; 
a cara que ía traballada era a de dentro. Usábase tamén 
unha estaca de mimosa de alomenos 6 metros de longo 
pra puxar pola lancha”.
“Non se usaba nin áncora nin rizón, porque nunca se 
fondeaba; como o río non era moi ancho, como moito 
amarrabas a unha cabasqueira ou amieiro da ribeira do 
río”. Evidentemente, se non hai a necesidade dun uso, 
non se desenvolve a ferramenta axeitada pra esa función.
outra cousa que me chama a atención é que non se usaba 
a palabra “cabo” pra nada, era descoñecida. a lancha 
amarrábase cunha cadea (ou corda grosa) a unha pedra ou 
penedo ou árbore grande no seu sitio habitual de varada. 
“Xa che dixen que a miña lancha era das grandes, porque 
con ela “redábase”. Habíaas máis pequenas pero a miña 
era das máis grandes “pra varrer”. De tódolos xeitos, 
entre Santa María e Barral, non había máis de 4 ou 5 
lanchas. Onde máis lanchas había era en Trasariz, do 
outro lado do río”.
Pregunteille ó señor Delmiro se tiñan que facer algún 
papeleo coas lanchas, se tiñan que sacar algún permiso 
ou licenza, e díxome que non: “Non, non había que 
facer nada; ti facíala e botábala ó río, sen máis trámites. 
Tampouco se lle puña nome coma ós barcos do mar, 
simplemente eran coñecidas como “esta era a lancha de 
fulano, aquela a de mengano, etc.”.

Supoño eu que aquelas xentes vían unha lancha igual 
que vían un carro dos bois, e ós carros tampouco se lles 
daba nome. É evidente que as xentes do río non vían as 
embarcacións coma as xentes do mar vían as súas.
Hai pouco tempo, o concello de Castrelo do Miño 
desenvolveu un obradoiro de emprego sobre servizos 
náuticos, que incluía no seu programa a fabricación do que 
eles denominaban “barcas do río” e na internet publicaron 
unha foto. o certo é que a fasquía da embarcación que 
se pode ollar nesa foto non coincide coas descricións 
que me fixo o Sr. Delmiro e que foron contrastadas cos 
familiares que se lembraban da lancha. Esta discrepancia 
só se solventará con futuras investigacións. Só podo dicir 
unha cousa: seguiremos investigando!

A pesca coa lancha no río

na pesca, o uso fundamental da lancha era a “redada”, 
que como o seu nome ben indica é a pesca con rede. 
“Como che dixen antes, a miña lancha era pra 
“varrer”; había que redar con ela: a rede ía na traseira 
toda colocada pra tender río adiante. Botábase un 
tirante dende a lancha ó campo e íase “redando polo 
río abaixo” a correr da auga e o outro [o compañeiro 
pescantín] polo seco. O cordel ía turrando coa lancha e 
entón facíase un cerco”.
a área de pesca daquela estaba limitada, como xa 
dixemos, pola propia orografía do río ó seu paso polo 
concello de Castrelo. na parte inferior non pasaba das 
burgas de Castrelo en Santa María, xusto onde está 
agora a presa do encoro. “Había cachós que eran como 

Fotografía sacada da revista 
Raigame de ourense,  
nº 17 de abril 2003, do artigo 
“Barcos e Barcas no tramo 
ourensán do Río Miño”.

Delmiro Touza SenraDelmiro Touza Senra

no centro da fotografía, de-
trás do home que está de pé, 
pódense ver lanchas do río 
coma as descritas polo Señor 
Delmiro, como el propio, os 
seus fillos e outros familiares 
nos confirmaron. O lugar que 
aparece na foto é un pouco 
máis abaixo de Santa María 
de Castrelo, xa en Ribadavia.
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rápidos, e facían ondas que batían contra as pedras”. 
o límite superior era ata astariz co río normal; cando o 
río “viña de monte a monte”, isto é, cando viña crecido 
podíase chegar ata Puga (a 11 km. de Santa María). “Eu 
ía ata Oleiros (hai 4,5 km. ata Santa María), rara vez 
pasaba de aí, como moito ata Astariz (está a 9 km. de 
Santa María) porque despois o río “perdía forza” (non 
tiña fondo), querías tirar unha rede e non collías nada. 
En Prado e Vides xa empezaba a estenderse moito a 
auga. En Astariz metíase unha manga de terreo e dividía 
o río, a partir de aí xa non podías navegar. Ata Oleiros 
o río collía fondo”.
“Eu e os meus compañeiros as que pasamos no río 
mandaba carallo”.
Pregúntolle entón se se lembra de alguén máis que 
fose pescador no río dende lancha que quede vivo. 
Sr. Delmiro ponse a facer memoria e dime: “Que eu 
saiba só queda vivo Felisindo “O Perocho”, tamén de 
Cortiñas; ten que ter agora 90 anos. Había outros en 
Barral, pero morreron todos”.
É curioso como o tramo navegable practicamente 
coincidía cos límites ribeiraos do Concello de Castrelo.

As xornadas e artes de pesca

Debemos destacar aquí que tanto Delmiro coma os 
outros que pescaban dende lancha practicamente non 
usaban cana de pescar, por non dicir nunca. a pesca 
facíana con artes: rede, boitiróns, bogueiras e nasas. “Eu 
tiven 2 boitiróns, 3 ou 4 bogueiras, 14 ou 15 nasas, 1 
nasón e 1 rede (varredora)”.
Imos unha por unha: “O boitirón era grande, feito 
de rede, tiña forma de “bozo”(funil) en dúas pezas, e 
mantiña a forma por uns aros de madeira repartidos 
de diante a atrás; na boca tiña un arco feito tamén de 
madeira que soía ser de loureiro e mantíñase estirado 
por dúas varas que ían dende o arco da boca ata o rabo, 
que remata nun ferro con forma de gancho”. “Púñase 
no fondo, collíase lamprea, pero tamén outros peixes 
coma as anguías”.

Boitirón

“As bogueiras usábaas máis; eran máis pequenas cós 
boitiróns. Era unha rede pechada cun “bozo” no medio 
cun aro e outro aro na boca. Tiña amarradas por riba 
unhas cortizas e máis un cordel, co que se amarraba 
ós amieiros, e por baixo tiña amarradas unhas pedras; 
eu usaba catro pedras pra que quedase ben colocado. 
Armábase en sitios fondos ó lado do río e en pozas, pero 
non quedaba pegada no fondo. Era pra coller peixe: 
anguías, “peixes” [ou sexa, escalos], salmóns (algún), 
sábalos, bogas, troitas, pero sobre todo “peixes”. 
Púñase coa boca contra abaixo porque o peixe ven 
subindo o río”.
aquí nas bogueiras teño que contar unha historia que 
lle aconteceu a Consuelo, Consuelo Trabazos Bello, a 
muller de Delmiro. a historia sóubena por boca da súa 
filla Guadalupe, porque cando lle pasou a Consuelo, 
calou e non llo contou a ninguén ata poucos anos antes 
de morrer, que llo contou á súa filla:
“Á miña nai Consuelo gustábanlle moito os “peixes” 
[escalos] e as anguías, devecía por elas. Delmiro 
armara unhas bogueiras na Cabreira, porque Cortiñas 
estaba enfronte da Cabreira, e como el estaba 
traballando nas viñas díxolle á súa muller: - Vai ó río 
e tira dos cordeis a ver como están as bogueiras-. 
Consuelo foi encantada, claro, e ó tirar do cordel 
rompeulle a pola onde estaba amarrado o cordel e 
marchou ó río. O río viña de monte a monte e a ela 
a cantas lle deu puido engancharse ás polas dos 
salgueiros e conseguiu saír polo seu pé. No chan das 
orillas do río, ó ser de area, o pé afúndese, non é terra 
firme. Consuelo tivo moita sorte porque se só se houbese 
agarrado a unha pola filla, e esta houbese escachado, 
non a contaba. Voltou prá súa casa totalmente mollada 
e moi asustada, porque tomara conciencia certa de que 

Delmiro Touza Senra

aquel día estivo realmente a piques de morrer afogada.
Baste dicir que entre cando marchou ó río e cando 
chegou á súa casa, non se atopou con ninguén polo 
camiño... ¡non habería ninguén pra axudala, nin 
siquera pra dar a voz de alarma!”.
Introduzo esta historia aquí a xeito de reflexo dos 
perigos do río; non todo era tan tranquilo coma se 
pode crer.

“As nasas eran prás anguías; eran alongadas, feitas 
de tiras de polas de castiñeiro que se quentaban ó 
lume igual que se fan as cestas, e colocábanse entre as 
pedras contra a corrente. Dentro tiña tres tiras planas 
rematadas en punta que fan o bozo pra que as anguías 
non dean volta pra atrás e fuxan. Polo outro lado 
tapábase cunha cortiza. Metíaselles de cebo cachos de 
carne”.

“O nasón, coma ben di o nome, é coma unha nasa 
grande, coma dun metro de alto, pero non é pra pescar, 
é pra garda-la pesca fresca amarrado á lancha ou ben 
metido nun regato”
“A rede, o aparello, tiña uns 30 metros de longo por 
algo máis de dous metros de alto; cruzaba o río todo 
e viña “varrendo” o río, eu tiráballe unhas pedras 
no medio pra que afundise. Ten dous cordeis, un por 
riba e outro por baixo; no de arriba tiña amarrados 
uns cachos de cortiza feitos correctamente que fan que 
vaia levantada. No cordel de abaixo ían os chumbos ou 

plomos. Por onde vai a rastro polo fondo ten coma dúas 
caras porque fai un seo a rede, que é onde “emboza” 
o peixe ó ir “varrendo”. Este “seo” que fai a rede 
por baixo é importantísimo pra que o peixe quede aí 
“redado” porque se o pano da rede quedase totalmente 
vertical abaixo, os peixes escaparían”.
“Collíase de todo coa rede, toda clase de peixe, ata 
algunha lamprea, pero só as que se redaban de noite. 
Tamén sábalos”.
”O sábalo ven polo río tarde, río arriba, por Xullo ou 
Agosto (lembremos que nos estamos a referir sempre en 
Castrelo) e é un peixe con mala fama porque como era 
forte e grande, aletexaba e espantaba ós outros peixes; 
onde pasaba o sábalo escapaban os demais peixes. Tamén 
era malo de vender, pese a que era moi bo peixe (primo do 
salmón), porque a xente o que lle ofrecías non sabía se era 
“do que ía” ou “do que viña de volta”. Explícome: o sábalo 
sube o río a desovar e polo esforzo, despois, morre; moitos 
baixaban polo río “de volta” mortos ou moribundos. 
Como eran os anos da fame, os que viñan aboiando, se 
aínda se movían algo, a xente aproveitábaos pra comer, 
porque inda non era peixe morto, e polo tanto inda non 
empezara a podrecer, pero claro, a xente a quen llo ías 
vender non sabía se era dos que estaban aboiando mortos 
ou non”. “Se te querías meter cun pescantín que collera 
un sábalo dicíaslle: ¡Buu, ese é dos que viñan de volta!”. 
Logo viñeron os embalses e desapareceu do río (primeiro 
foi a presa de Frieira, máis abaixo de Ribadavia)”.
“Cando se pescaba nas pozas, entón un dos pescantíns 
ía nadando turrando cun cordel dun extremo e o outro 
pescantín estaba turrando polo seco, e así tendíase a rede”.
“A [miña] rede quedou no faiado (cando deixei de pescar) 
e os ratos picárona toda, e quiteille os cordeis, que inda os 
teño na bodega da casa de Cortiñas. O que facía as redes 
era un señor de Sampaio, non me lembro do seu nome, 
pero vivía enfronte da casa da “Ramirana”, entrando en 
Sampaio vindo de Castrelo, a primeira casa á dereita”.
Había outra maneira de pesca, menos técnica podemos 
dicir, que se practicaba nos pequenos brazos que facía 
o río cando viña baixo, hoxe en día impensable, e que 
consistía en facer con terróns unhas pequenas presas. 
Primeiro cortaban pola parte de arriba e despois pola 
parte de abaixo do pequeno cauce e baleiraban a auga a 
caldeiros e collían os peixes ó quedaren en seco.
Conta Sr. Delmiro unha desas “pescas” que resultou 
“histórica”:
“Unha vez fixemos unha presa destas pero só pola parte 
de riba e abrimos un rego duns 100 metros de longo e 
baleiramos un pozo e collemos tódolos peixes, sobre todo 
anguías ¡collemos unha anguía de record que era coma 
un congro! Leveina prá casa, preparouna miña muller 
Consuelo e comémola entre todos os que participáramos 

Delmiro Touza Senra
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¡eramos sete homes!, repartimos o resto... E había un 
home de alí, –Gumersindo Castiñeiras–, un bodegueiro 
de cartos, que quería comprarnos as mellores pezas pra 
regalarlle ás súas amizades de Vigo. ¡Eran unhas anguías 
asombrosas!”.
lémbrase tamén Delmiro doutra xornada de pesca 
memorable:
“Dunha vez, na véspera do San Roque, entre o 
compañeiro e máis eu, enchemos o nasón, alomenos 
eran 25 ou 30 Kg. de anguías, e tirámolo na auga 
e amarrámolo no rodicio dun muíño porque estaba 
saíndo algo de auga do cubo do muíño polo fuxo; 
entón abocamos o nasón xusto na boca do fuxo 
pra que lle caíra toda a auga que viña darriba, do 
cubo como dixen antes, e a pesca estivese fresca, e 
marchamos coa lancha. Cando volvemos de Ventosela, 
de desarmar os boitiróns con máis anguías... ¡O 
nasón non estaba!. O muíño era de Moisés “O 
Roxo” e fómoslle preguntar, porque andaba por alí 
traballando polos campos: —¿Oes Moisés, ti viches 
un nasón que tiñamos no rodicio do teu muíño?  
—Ai! ¿era voso? ¡Fun moer e o rodicio non xiraba; 
ó baixar a ver polo que non xiraba vin o nasón, cheo 
claro, e metino dentro no muíño! 

Regalámoslle unha ducia de anguías e marchamos 
co nasón”.
á miña pregunta de como facían pra vender o que 
pescaban, se ían á praza ou á feira a vendelo ou como 
facían, relata Delmiro: “Nós case sempre vendíamos 
de noite, [porque] era cando volviamos de redar, 
claro! Ás veces estabamos ata as 12 da noite... íamos 
polo pobo berrando —¡Ei, ei, hai peixe! Veñaaa! –e 
a xente saltaba da cama e viña comprar, aquilo era 
coma unha romaría... Coma Benito “O Roxo” (irmán 
de Moisés)– ¡gárdame unha ducia de peixes! –e 
baixou e pagou ben ¡5 pesetas! ¡Carallo, era bo 
pagador! Porque polo peixe pagábase de 4 a 5 
pesetas, e el pagou 5 en man ó momento, tiña moita 
xente na casa. 
Faciamos atadiños cos peixes con vimbios, 
metiámosllo polas garnelas e saía pola boca, e 
faciamos segundo nos pedían: media ducia, ou 
unha, ás veces dúas, pero ese era raro. a unha 
nova pregunta miña sobre se non trocaban o peixe 
por outros produtos, tal e como facían ás veces os 
pescadores da beiramar, o señor Delmiro respóndeme 
con moita sorna: “Siii, cambiabamos... ¡por cartos!”.

A construción do encoro de Castrelo
E chegamos xa ó derradeiro capítulo deste breve repaso 
á vida a flote do Sr. Delmiro: a construción do encoro 
de Castrelo e a posterior desfeita. o acontecemento 
máis triste da vida neste lugar e que trouxo cambios 
moi fondos cuxas consecuencias foron moi duras e 
inda hoxe se arrastran.
“Armouse un bo jaleo daquela; o jaleo, aparte de que 
non estabamos de acordo [co encoro], foi porque non 
querían pagar os terreos que se ían ocupar. Terreos 
de categoría: se sementabas neles millo, collías millo; 
se patacas, patacas, repolos, o que fose, e sen regar 
ou estercar porque coas crecidas do río no inverno xa 
quedaba estercado”.
“Na Revolta dos Xitanos (en Santa María, na estrada a 
Cortiñas) era onde estaban os “barracós” das oficinas 
de Fenosa; alí andivemos a piñas coa Garda Civil! 
e¡plantóuselle lume ás oficinas e ardeu todo!. Íamos 
todos xuntos armados coas eixadas e as fouces e os 
obreiros, ó vernos vir, arreaban todo e fuxían correndo!
Foi polo 1962-63, a min colléronme só unha viña, ¡ai, 
era unha viña xeitosa! Déronme por ela ó final 45.000 
pesetas. Pagaron a 1.000 pesetas o metro cadrado, 
pero inda así e todo, non pagaron o seu verdadeiro 
valor, porque a xente quedou sen terreo e sen cartos. 
Moitos tiveron que marchar... ¡É unha historia do 
carallo! Delmiro e o seu fillo Ángel- Setembro 1964.

Delmiro Touza Senra

Foi unha historia que pasou á Historia, á Historia 
de Galicia con hache maiúsculo, porque foi a 
primeira vez dende o 36 en que a xente se volveu 
manifestar en Galicia en defensa do seu. De feito, 
é ben doado de atopar en Internet o B.o.E. (Boletín 
Oficial del Estado) coa Lista Oficial de expropiados 
pola Confederación Hidrográfica del Norte con 
data de ¡14 de abril de 1966!... Curiosa data: ¡no 35 
aniversario da proclamación da II República!

O encoro inaugurouse oficialmente en abril de 
1969, e aquí remata a nosa historia: “Despois de 
feito o embalse, avisáronnos: —¡Fora do embalse! 
¡Prohibido pescar! ...e tivemos que deixar de 
pescar... e navegar. A min a lancha compráronma pra 
A Quinza, en Ribadavia, ó outro lado de Sampaio. 
Comprouma un pescantín que pescaba no río Avia e 
no Miño no embalse de Frieira, e pra alá marchou”.

E aquí remata a nosa historia da navegación e pesca 
no Río Miño do Señor Edelmiro Touza Senra. Unha 
vida que decorreu, e segue decorrendo, coma un río. 

“¡A miña vida,  
se cha conto,  

é un vendaval!”

*Quero agradecer a paciencia que tiveron comigo 
todas as persoas ás que preguntei, aparte do Sr. 
Delmiro. Fóronme dunha grande axuda, inda que 
elas non lle dean importancia.

José Manuel Rodríguez Crespo é membro do Clube 
Marítimo Marisma da Ramallosa

Delmiro Touza Senra

Castrelo de Miño antes e despois da construción do encoro.
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o día amence escuro na chaira. os nubeiros esvaran 
pechos agoirando chuvia mentres o Miño caudal 
baixa enganosamente cougo por mor das abondosas 
cheas padecidas ao longo do presente inverno. a 
masa inmensa de auga figura tal que canle de luz 
amortecida enmarcada entremedias das dúas reas 
de freixos e ameneiros que medran polas beiras. os 
caneiros, agora asulagados baixo a inmensa forza da 
auga, non son quen de fabricar máis ca misteriosas 
ondas a modo de debuxos trazados por unha man 
caprichosa. Apagados fican tamén os sons daquel 
estourar desconforme que producen as crecentes 
ao brincar por enriba dos guiares e das pías. a auga 
determina a paisaxe, coma se fora quen de crear 
fíos de vida, mentres enche os silenzos con sons 
embravecidos producidos por innumerábeis regatos 
no seu baixar apresurado, dende os alonxados 
cordais, até adormecer no regazo do pai de todos que 
atravesa o universo chairego.
- o Cal de Rei descende dende as serras de Candai de 
par do espectacular xacemento castrexo que fai marco 
divisorio entre esta parroquia e a de San Cibrao de 
aspai. algúns pasos máis abaixo xunta co regato que 
corre ao carón da igrexa desta derradeira freguesía a 
onde chega procedente das fontes nas que agroman 
súas augas situadas contra a parte de Vicinte. ambos 
regos emparzados esvaran en dirección ao ladra 
despois de ter labrado un profundo leito polo que 
a corrente discorre entre penedos até deixar naquel 
as súas augas. Deste modo nos relatara a historia 

Ramiro de Eusebio, coñecedor profundo do mundo 
que o arrodeaba, atento conversador e veciño do 
lugar de Cartel que fai parte da parroquia de Martul, 
emprazada nas ribeiras do mencionado ladra e 
mesmo do propio Miño, no que aquel desemboca 
por baixo da Santa Isabel. 
- na parte baixa do seu curso este rego recibe 
tamén o chamadeiro de rego do Batán, en referencia 
á construcción que daba acubillo a un aparello 
hidráulico coñecido por tal nome. Deste enxeño non 
fica rastro mais aínda se conservan restos arruinados 
dos muros que conformaban a planta do edificio e 
das canles que conducían a auga que movía os dous 
rodicios de seis pas que producían o funcionamento 
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do mecanismo. Eu acordo aínda a súa presenza así 
como o punto no cal se repartía a auga para eles dende 
unha peza labrada en cantería coñecida como xugo, 
onde se desviaba tamén en funcionamento. Por outra 
banda, un meu avó tivo traballado neste batán onde 
introducía as mantas nunhas pías de cantería para 
despois abatanar nas mesmas a medio duns grandes 
macicos de madeira, movidos pola forza da auga. a 
continuación marchaba con elas á venda polas feiras 
da rodeada, apuntaba o señor Ramiro. 
a situación lindeira da parroquia, con estas 
correntes fluviais, facía precisa a utilización de 
barcas para completar as frecuentes andainas que 
veciños e veciñas realizaban até os centros onde se 
desenvolvían as principais actividades económicas 
e administrativas da comarca, as vilas de Rábade e 
outeiro de Rei. a primeira delas celebra mercado os 
días dous e vinte e dous de cada mes sendo suceso 
común o desprazamento de naturais da outra banda 
do ladra para realizar alí diversas operacións de 
compra e venda de productos, no seo da economía 
de autoconsumo practicada, vendendo os excedentes 
e mercando outros determinados dos que non era 
posíbel dispor no contexto das súas menguadas 
explotacións. Para a segunda, capital do concello 
propio, era preciso vadear o mencionado río en 
dirección a Caboi cruzando despois a pé o Miño polo 
caneiro da Barreira, ou ben directamente polo porto 

da Santa Isabel aforrando un dos pasos da viaxe.
- Para asistir ás feiras, celebradas na vila de Rábade, 
os de Cartel cruzabamos o ladra mesmo por baixo do 
lugar onde desemboca este rego do Batán, explica de 
novo o señor Ramiro. Eu teño pasado en numerosas 
ocasións a xente coa miña barca, que estivera aí 
amarrada até hai algúns anos. o río era doado de 
cruzar mais cando había crecida levaba moita auga e 
daquela voltábase perigoso.
acordo nunha ocasión na cal me vira arrastrado pola 
forza da corrente parando baixo duns salgueiros, onde 
ficara preso para deixarme levar a continuación até 
dar saído contra unha das beiras, case un quilómetro 
máis abaixo. 
as embarcacións propias para navegar pola grande 
rede fluvial que conforma a Terra Chá alcanzaron os 
derradeiros currunchos das principais correntes que 
por ela discorren. Deste modo fora abondosa a súa 
presenza por todo o leito do Miño e seus afluentes 
principais, tales que o Támoga, o ladra polo cal se 
extenderon até as chairas de Vilalba, e polas ribeiras 
do Parga, que xuntaba con este último xa ben entrado 
nas terras do concello de Begonte.
a tipoloxía era basicamente única, presentando diversas 
características máis comúns nuns lugares ca noutros, 
ficando determinadas as súas diferenzas máis pola 
funcionalidade ca por mor dunha diversidade tipolóxica 
propiamente dita. Esencialmente podemos, á hora de 

Barca e muíño de arcillá, río Támoga
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facer unha descrición destas barcas, falar da súa figura 
trapezoidal con fondo plano que posúe unha parte 
frontal na que este fondo se eleva procurando un mínimo 
rozamento coa superficie da auga, no seu esvarar cando 
navega.
- as madeiras utilizadas para a construcción destes elementos 
eran maiormente o castiñeiro e o ameneiro, apuntaba o 
señor Ramiro, que tiña habilitado de sempre as súas propias. 
a corta era aconsellábel facela entre decembro e xaneiro, 
cando ás árbores están sen folla, ou no menguante de agosto 
na procura de que as táboas non se piquen. o ameneiro 
consérvase especialmente na auga, podendo utilizármolo 
mesmo recén cortado, sendo moi acaído para a parte do fondo 
da embarcación. o castiro emprégase para o resto da barca, 
ben curado, garantindo unha duración que pode alcanzar até 
os oito ou dez anos. a forma das barcas reproducía modelos 
máis antigos que a forza de experiencia tiñan amosado un 
navegar axeitado polo escenario para o cal se construían. 
a súa feitura comenzaba polas táboas laterais ou ladeiras, 
que son ambas idénticas, e confeccionadas cada unha dunha 
peza. O deseño de ambas era o que condicionaba a figura 
ou perfil da embarcación, particularmente na parte frontal, 
onde se lle daba máis ou menos subida para rematar no bico. 
a continuación encrávanse nelas as táboas do fondo que van 
emparelladas a tope, para facilitar unha doada substitución 
en caso de deterioro. na dianteira ou biqueira, en ocasións, 

posúen un reforzo a base de cintas de ferro por ser a parte 
onde padece máis desgaste a consecuencia do rozamento á 
hora de beirear ou mesmo no proceso de amarre. no bico as 
ladeiras voltean, dando forma ao peito da embarcación, até 
rematar en punta levando pola parte superior unha táboa, 
que dá corpo ao conxunto, no centro da cal vai unha argola 
que serve para efectuar o amarre citado.
a parte posterior, denominada traseira ou cueira, vai 
encravada nas ladeiras e tamén na derradeira táboa do 
fondo, levando pola parte superior, así mesmo, outra táboa 
na que sentaban os pasaxeiros e mesmo se transportaba a 
carga, en ocasións. o fondo permanece constantemente 
en contacto coa auga mantendo un plano horizontal na 
súa parte posterior mentres que do medio para diante 
comenza a debuxar un leve volteo ou ascenso até rematar 
na biqueira. algúns modelos de barcas levan no interior 
do fondo un reforzo lonxitudinal, polo centro do mesmo, 
no cal van encravadas todas e cada unha das táboas que o 
conforman. Esta peza recibe distintos nomes, entre os cales 
figuran os de lagarto ou peixe e por extensión a barca que a 
posúe coñécese como lagarteira. outros modelos posuían 
tamén unha táboa transversal, situada encol das ladeiras 
aproximadamente no centro da mesma, coñecida como 
travesa ou traveseira, utilizada como asento ou mesmamente 
para subir enriba dela o barqueiro na procura de rendabilizar 
o empuxe á hora de desprazar a embarcación. Tamén hai 
modelos que presentan outra táboa en sentido lonxitudinal 
dende a traseira até a dianteira, perpendicular á traveseira, 
que leva no cruce de ambas un apoio, asentado no fondo, 
denominado pé ou estribo. Cando remataba a construcción 
dunha barca, nalgúns lugares, existía o costume de asulagala 
baixo da auga durante tres ou catro días e seguidamente, 
unha vez enxugada, emboutábase nun baño de chapapote 
que a impermeabilizaba deixándoa en condicións adecuadas 
para o uso. Co tempo ían aparecendo fendas que se atoaban 
introducindo trapos e chapapote que impedían a entrada da 
auga por elas.
Para navegar, o barqueiro utilizaba unha vara longa de 
avelaira ou abidueira, chamada rema, que podía alcanzar até 
os cinco ou seis metros de lonxitude. apoiada no fondo do 
río, proporcionaba o impulso suficiente para mover a barca. 
Esta vara en ocasións ía ferrada con un reforzo de ferro no 
couce coa finalidade de evitar o esvaramento polo leito 
rochoso da corrente. Xunto coa rema, o único accesorio co 
que contaba a embarcación era o cazo ou cupeta, un tipo de 
recipiente usado para achicar a auga que entraba no interior 
da mesma, útil que en ocasións se elaboraba coa parte 
dianteira dunha zoca vella cortada de esguello.
a arte de navegar conqueríase coa práctica e deste modo o 
movemento da embarcación ven provocado polo empuxe 
do barqueiro no seu actuar como prolongación da vara 
que, tomando como punto de apoio o fondo do río, actúa 
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apodrecendo. Cela, río Miño

como panca xerando o impulso preciso. o home sitúase 
terciado procurando o equilibrio que permita lograr a 
máxima rendabilidade á hora de traducir o esforzo en 
movemento. Viaxa situado no centro da embarcación, 
ou mesmo enriba da traveseira, quitando a vara por atrás 
logo de cada empurrón, o cal fará andar a esta de esguello, 
bico arriba fronte á corrente, evitando situarse de traveso e 
perder a rema debaixo da barca situación que o deixaría sen 
goberno no medio da auga. Cando o 
río vai cheo é dificultoso alcanzar 
o fondo, polo nível da auga e pola 
forza da corrente, sendo preciso 
daquela desprazarse remando coa 
mesma, remataba o señor Eusebio.
Hai anos era moi común observar 
un número importante de barcas 
amarradas nas árbores das ribeiras 
ou nos amarradoiros, unhas 
chantas que posuían un burato no 
centro onde se ataban as cadeas ás 
que ficaban suxeitas as barcas por medio duns aparellos, 
construídos polos ferreiros, chamados cubelas. Tamén 
era propio desprazalas fóra da auga esvarando sen 
apenas esforzo por enriba da rema pousada no chan. 
agora a situación mudou radicalmente ao ter mermado a 
funcionalidade coa desaparición dos usos que motivaron 

a súa presenza. Esta situación vese agravada pola postura 
das administracións que lonxe de tomaren conciencia da 
importancia destes elementos patrimoniais, manteñen 
posturas de intolerancia antagónicas coas filosofías 
conservacionistas do noso patrimonio e da nosa 
cultura. Tamén contribúe de modo significativo o feito 
de falarmos de materiais perecedeiros que precisan 
renovación regularmente. Circunstancias todas elas 

que en conxunto configuran un 
panorama desolador que agoira 
a desaparición total nun prazo 
breve de tempo. ¿até cando 
agardar por un proxecto global 
de conservación para abranguer 
todo o patrimonio fluvial, no cal 
a propia administración asuma 
o papel fundamental, contando 
coa veciñanza das ribeiras na súa 
execución e deseño? as barcas 
apodrentan entre as oucas e coas 

cheas invernizas fuxen as madeiras e os recordos. 
Fican esquencidos os ronseis debuxados ao paso 
daquelas por enriba da auga repochada nos caneiros. 
os vellos barqueiros observan o escenario mudado 
con ollos melancólicos mentres se escoita o bruar da 
corrente escorregando polas bocas.

Cubela

Barcas en Seivane, río Miño
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Pode parecer un tanto estraño estarmos a contar 
unha historia relacionada coa cultura marítima nun 
lugar sen mar como Caldas de Reis, pero non todos 
os barcos galegos son de madeira, tamén os hai de 
pedra, labrados hai case 500 anos nun baldaquino, no 
interior dunha vella igrexa á beira do Umia.
a orixe dos baldaquinos non está moi clara, tendendo 
a  situarse no século IV, cando Constantino inicia 
a súa promoción nas grandes basílicas romanas, 
sendo o primeiro do que temos constancia o da 
basílica lateranense. É sabido que para a protección 
de moitas tumbas en época romana eran usadas 
estruturas a xeito de pequenos alpendres compostos 
por un tellado sostido por piares, chamando a estas 
construccións tegurium, protectum, tegleta e aínda 
doutros xeitos. Por iso á hora de dispoñeren os altares 
daquelas basílicas constantinianas semellou natural 
erixiren enriba das tumbas dos mártires un tegurium 
que coroase o conxunto, dando maior presenza ao 
altar, dunhas dimensións demasiado pequenas para 
resultar un punto relevante de atención diante das 
grandes proporcións do edificio. Así pois, a tradición 
da erección de baldaquinos sobre o altar principal 
dunha igrexa parte destes primeiros exemplos e, co 

paso do tempo, fíxose moi habitual nalgunhas áreas 
do cristianismo occidental, nomeadamente en Italia, 
pero tamén en boa parte de Europa e aínda do mundo. 
o caso é que o uso da forma de baldaquino ou ciborio 
para a construción de capelas de promoción privada 
dentro das igrexas, tal e como se fixo aquí, ten moi 
escasos paralelos fóra de Galicia; de feito, é maior o 
número de igrexas con capelas deste tipo en Galicia 
que o das existentes no resto do mundo.
Tamén é certo que os galegos non son propiamente 
baldaquinos, aínda que este nome ficase fixado desde 
o primeiro traballo que sobre esta materia publicaron 
en 1930 Filgueira Valverde e X. Ramón Fernández 
oxea. Son, máis ben, estruturas sobre esteos sempre 
cubertas cunha volta piramidal, baixo a que se abre 
un espazo reducido onde se adoita incorporar un altar 
e unha imaxe de culto, asociándolle o monumento 
funerario do promotor, quen ten asegurado para 
moitos anos despois da morte un lugar onde recibir 
os beneficios que no outro mundo lle poidan render 
os oficios por el patrocinados.
Todos os baldaquinos galegos estaban acaroados 
aproveitando o espazo resultante da intersección do 
muro da nave e o que dá acceso ao presbiterio onde 
se abre o arco triunfal, tan característico das vellas 
igrexas románicas. as evidencias son claras en moitos 
dos templos que algún día contaron con este tipo de 
construcións e aínda hoxe conservan os encaixes 
practicados nos muros devanditos, como ben se pode 
ver no exemplo de Santa María de Caldas. non se 
fixo ningún deles, por tanto, para dar abeiro ao altar 
maior das nosas igrexas, ao contrario do que veñen 
interpretando moitos autores. Visto así, se cadra sería 
unha denominación máis acaída a de capela-ciborio 
acaroada, xa que a súa función é invariablemente 
a dunha capela de patrocinio privado que dá abeiro 
a un altar (o termo ciborio é específico para uso de 
protección do altar). Por contra, baldaquino adoita ter 
un uso máis multifuncional, tanto dentro das igrexas 
(para cubrir un monumento funerario, por exemplo) 

Iconografía mariñeira en Santa María de Caldas

UnHa IConoGRaFÍa MaRIÑEIRa En SanTa MaRÍa DE CalDaS

Gumersindo Mosteiro Díaz

Santa María de Caldas, proposta de reconstrucción (debuxo do autor).

coma no exterior (para as cruces cubertas, entre 
outros).
Ben será que centremos agora a atención no caso 
das capelas deste tipo que na igrexa de Santa María 
de Caldas se fixeron 500 anos atrás, unha baixo 
a advocación de San Xurxo e outra da de Santo 
Ildefonso, achegándonos fundamentalmente á 
primeira. 
non coñecemos a data exacta na que se erixiu esta 
capela-ciborio de San Xurxo, cuxos comitentes 
eran Xurxo Varela de Quindimil e a súa muller Inés 
lopes de Goiáns Romai Mariño, pero sabemos que 
aquel aforou o señorío de Corbelle ao convento do 
Sancti Spírito de Melide en 1556 e opinamos que 
arredor desta data se debeu construír a citada capela. 
En calquera caso, a primeira referencia documental 
directa atopámola no libro de fábrica da propia igrexa, 
xa que aparece citada na visita pastoral do ano 1590. 
outra visita posterior, realizada no ano 1670, será a 
que lle dea o golpe de graza a esta capela e á súa 
enfrontada, ambas mandadas desmontar deste xeito: 
“el rector haga quitar de la capilla de san Jorge y 
del otro altar colateral los doseles de piedra que la 
cubren por el mucho defecto que padece la capilla 
mayor y toda la iglesia”. 

Análise iconolóxica
De todo o conxunto da capela-ciborio de San Xurxo non 
quedan máis que os dous frisos fixados hoxe dentro da 
igrexa, pero durante moitos anos utilizados no muro de 
cerramento do adro, cousa que non era un tratamento 
correcto, como ben lle fixo entender Filgueira Valverde 
ao párroco Marcelino Torres nos anos sesenta. 
Practicóuselle daquela unha restauración bastante 
discutible e colocáronse no lugar no que os podemos 
ver actualmente.
organízase cada un dos frisos centrando a lectura 

iconográfica nas albanegas que deixan os arcos 
conopiais de ambas pezas. Resulta moi pouco común 
o tipo de decoración no grupo de baldaquinos galegos, 
que adoitan estaren máis elaborados en canto ao 
desenvolvemento flamíxero extradorsado e na liña 
de molduras que traza o arco. Probablemente o máis 
achegado neste aspecto sexa o conxunto de Vilar de 
Donas, lugar ben coñecido por Xurxo Varela por razóns 
de orixe, onde tiña enterrada parte da súa familia. Tamén 
ten paralelos claros co seu veciño de San Ildefonso no 
intradorso, non así no extradorso, enriquecido este con 
floróns e labor de claraboia, de 1482.
O friso máis pequeno contén dúas figuras humanas 
aladas que visten longa túnica cinguida na cintura por 
un cordón, cun tratamento dos pregues tubulares en 
paralelo, todo un tanto rudo, o que pon de manifesto 
un artista mediocremente dotado. A figura da esquerda 
sitúase de fronte e porta un instrumento de corda 
semellante a unha guitarra ou viola que tanxe, mentres 
a da dereita está de perfil e tanxe unha harpa. Son dous 
anxos músicos En canto ao friso de maior tamaño, no 
que imos centrarnos, lábranse tres figuras maiores a todo 
o alto da peza separando os dous arcos conopiais. as 
tres miran de fronte, están tonsuradas e visten o hábito 
da orde dos pregadores coa túnica sobre a que se porta o 
escapulario, capa e capiña con carapucha. os pregados 
son similares aos xa descritos na outra peza, tubulares, 
sen movemento e paralelos. En canto aos atributos 
individuais de cada un, semella un tanto complicada a 
descrición debido ao estado de conservación, pero non 
imos deixar de intentar este reto. 
o que resulta máis claro é o da dereita, que porta na súa 
man destra un báculo rematado en tau (polo que parece) 
e na esquerda un paxaro de pequenas dimensións. 
Estes dous elementos son definitivos para identificar 
esta figura con San Domingos de Guzmán. A figura 
da esquerda leva na súa man unha palma de martirio 
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(en bastante mal estado de conservación) e na esquerda 
un libro, o que nos indica que se trata de San Pedro 
de Verona, tamén chamado San Pedro Mártir, a pesar 
de que non se poidan apreciar as feridas causadas no 
seu asasinato no peito e na cabeza, que con frecuencia 
se acompañan coas armas que constitúen o corpo do 
delicto. A figura que resulta máis difícil de interpretar é 
a do centro, pois, mentres o libro da man esquerda está 
claro, a dereita está tan rozada que hai que aplicar máis 
a intuición do debido. aparentemente da man sae un 
obxecto longo en vertical que se podería asimilar a unha 
candea acesa se é que se trata da figura de San Telmo. 
Mais tamén podería ser que a man estivese indicando 
cara arriba co dedo índice, tal e como fai San Vicente 
Ferrer. En favor do primeiro está a presenza dun barco 
á súa dereita e doutro á súa esquerda, ademais dos 
signos astrais ligados á navegación e a competencia 
que as demais figuras teñen na hora das singladuras 
e dos naufraxios. En favor do segundo hai que facer 
notar o que podería ser unha filacteria que acompaña 
á figura na súa esquerda, algo que adoita estar incluído 
nas súas representacións co lema habitual referido á fin 
do mundo e o Xuízo Final. 
aquí vén o da intuición que antes suxería e creo que o 
máis normal sería neste caso a presenza do San Telmo. 
Entre os tres dominicos van deixando o seu ronsel enriba 
das ondas habitadas por peixes dúas naves de tres paus, 
co maior e trinquete armados con vela cadrada e o de 
popa con vela latina. Na vela do mastro maior figura 
unha serie de vieiras. Contan cun bauprés longo e un 
acastelamento en popa e proa similar ao que se adoita 
incorporar nesa época a carabelas e galeóns. a ambos 
lados da figura central lábranse outras dúas de menor 
tamaño e un escudo coas armas de Ribadeneira (cruz 
grega rematada en catro vieiras nos extremos). Unha 
das figuras é un home espido en actitude de oración 
coas mans unidas á altura do peito, rodeado dunha 
figura monstruosa con cola de peixe e testa similar á 
dun lagarto. É claramente a representación de Xonás 
no momento no que é devolto pola balea á terra. Para 
finalizar, hai outra figura que, como todas as demais, 
está afectada por unha rotura na cara que foi refeita, 
cousa que non se fixo co que leva no brazo esquerdo, 
que perdeu grande parte do seu volume. É esta unha 
figura feminina que viste túnica cinguida por un cinto 
que deixa ver os pés, manto máis curto e o que semella 
ser un veo sobre a cabeza, enriba da que se cingue unha 
coroa. Enriba do brazo esquerdo porta o que semella 
ser un meniño espido, do que non restan máis que 
as permas e parte do corpo que se inclina para tomar 
algo que se lle ofrece coa man dereita, probablemente 
unha froita ou unha flor. Para min é claro que se trata 

da representación da Virxe co Meniño no colo que, 
asociada ao grupo de signos estelares que corren ao 
longo do friso, semella ser a imaxe da Stella Maris ou 
Santa María Estrela do Mar. non é pois un cabaleiro 
que porta un papagaio como se ten dito noutro lugar nin 
o cabaleiro da lenda das cunchas do mito xacobeo, tal e 
como suxería lópez Ferreiro.
non é un caso único este de Caldas para o uso de 
iconografía mariñeira en capelas funerarias da época; 
pode ser un bo contrapunto a capela que John Greenway 
mandou facer na igrexa de Tiverton no 1517, onde 
outros barcos navegan deixando un ronsel sobre mares 
de pedra. Pode ser esta construción un modelo da nova 
sociedade que agroma desde mediados do século XV, 
dos novos ricos elevados ás alturas da pirámide social 
a causa das súas actividades mercantís e alianzas 
convenientes. o señor Greenway deixa claro o seu 
status escollendo un tipo de pedra ben diferente ao da 
igrexa á que se achega a súa capela, e labra claramente 
visibles o seu escudo de armas, as súas iniciais, as rosas 
que aluden á súa alianza cos Tudor e os símbolos da súa 
actividade económica como armador e tratante de lan e 
prendas, asociado ás poderosas compañías de Calais, 
Bristol e londres. 
A respecto da utilización por mercaderes e fidalgos 
enriquecidos no comercio marítimo de advocacións 
relacionadas con esta actividade para unha capela 
funeraria, hai que dicir que non é de estrañar tal uso no 
caso de Caldas, podéndose presentar outros exemplos 
semellantes, como é o caso do retábulo de San nicolás, 
cunha escena de salvamento mariño, da igrexa de San 
nicolás de Burgos, realizado polos Colonia para o 
mercader Polanco.
Debo sinalar que non acredito nas interpretacións 
iconográficas que se adoitan lanzar en relación coa obra 
que nos ocupa, desde a que propuxo lópez Ferreiro 
arredor da viaxe lendaria do apóstolo Santiago desde 
Palestina a Galicia, ás que propón Filgueira Valverde, 
unha sobre un cabaleiro que porta unha rapina e outra, 
na que, dentro dunha interpretación xeral de tipo 
xenealóxico, os barcos poden ter relación coa viaxe 
de Colón ás Indias occidentais, proposta recollida con 
entusiasmo por outros autores posteriores, especialmente 
os que defenden esa tese bizarra dun Colón de Poio 
travestido de Pedro Madruga. Tampouco comparto a 
interpretación de Sá Bravo, quen entende que aquí se 
representan os doutores da Igrexa latina e a que todos os 
autores consultados fan da figura de Xonás, atribuíndoa a 
unha serea en relación coa liñaxe dos Mariño de lobeira.
Pasemos a realizar unha lectura iconográfica máis polo 
miúdo de cada un dos temas do friso maior desta capela 
de San Xurxo:
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San Domingos de Guzmán
Domingos de Guzmán é un dos líderes máis salientables 
da súa época, tomado como un novo apóstolo ao 
tempo de San Francisco. naceu en 1170 en Calahorra, 
dentro dunha familia nobre. Foi arcediago de osma e 
posteriormente dedicou as súas enerxías á predicación 
entre os albixenses e por varios lugares das actuais 
Italia e Francia. En 1216 funda a orde dos irmáns 
predicadores, tamén chamados dominicos, que había de 
ser, xunto cos franciscanos, unha das entidades de maior 
influencia nos séculos que seguen. Morrerá en 1221 en 
Boloña, onde se celebraba o capítulo xeral da orde. 
a difusión do seu culto foi levada a cabo polos integrantes 
da comunidade dominica, que habitualmente o habían de 
escoller xunto con Pedro de Verona e Tomé de aquino 
como os tres máis conspicuos santos que aportaría ao orbe 
cristián, dispostos con frecuencia en retablos, pinturas e 
outras obras vencelladas á orde. En ocasións este grupo 
pode ser alterado por incremento ou substitución con 
outros dominicos locais ou devocións de maior peso: 
Vicente Ferrer, Pedro González ou incluso Gonzalo 
de amarante, no caso galego. Este último fíxose moi 
presente a ambas beiras do Miño e  tería chegado ata a 
illa do Pico dos açores, onde aínda hoxe en día o gran 
cantor Canarinho, de voz grave e escura, repite a vida e 
milagres deste santo acolá invocado.
San Domingos sempre aparece vestido co hábito dos 
predicadores, é dicir, túnica e muceta brancos, manto 
con capuchón negro e correa ao cinto tamén negra. Polo 
común está representado coa tonsura ao xeito da época 
e afeitado, aínda que en ocasións tamén porta barba 

recortada. Como atributos pode portar varios elementos 
simbólicos que poden ser moi variables segundo os 
lugares e as épocas. así, é normal que leve o rosario desde 
finais do século XV, xunto co libro imprescindible como 
fundador dunha orde e predicador afamado. Tamén pode 
portar o bordón ou báculo de formas diferentes, o lirio 
que alude á castidade e pureza, en ocasións unha palma, a 
estrela na fronte e o can coas cores do seu hábito, que ten 
conta dunha candea na boca. O tipo iconográfico galego 
de San Domingos represéntao habitualmente cun báculo 
rematado en forma de Tau e un libro ou unha pomba, 
ou ambos. nos relatos que contan a súa vida alúdese a 
certo simbolismo destes elementos manifestado nunha 
visión na que Pedro e Paulo lle fan entrega deles, o 
báculo indicando unha parte da súa misión apostólica (a 
viaxe) e o libro a outra (a predicación). Probablemente 
estes dous atributos deriven do tipo apostólico de 
Santiago no Pórtico da Gloria e o altar maior da catedral 
compostelá, indicando así a condición de novo apóstolo 
de San Domingos por semellanza co seu par. Este tipo 
de báculo pódese ver xa nunha obra de 1330 na igrexa 
de San Domingos de Bonaval, en mans do propio San 
Domingos e de San Pedro de Verona e nunha escultura 
da igrexa de San Domingos de Tui, do primeiro cuarto 
do século XV. nesta última incorpórase tamén a pomba, 
apoiada enriba do báculo, mentres o santo fai aceno de 
bendición coa man aberta. Este é un tipo iconográfico 
case exclusivo de Galicia, e repítese na capela do 
Hospital Real de Santiago de Compostela, de inicio do 
século XVI, e na portada do Colexio de San Xerome 
da mesma cidade, de finais do século XV, incorporando 
tamén ao bastón en tau e a pomba unha filacteria, o libro 
e unha maqueta de igrexa. Tense indicado que a fonte 
textual para este tipo iconográfico está nos Feitos de 
Berenguel de landoira, arcebispo dominico compostelán 
no século XIV, onde nunha das visións aparece vestido 
co seu hábito e unha cruz e unha pomba nas mans 
simbolizando a mortificación da carne e a santidade da 
súa alma. Tomaría, así, San Domingos a súa iconografía 
dun dos membros máis destacados da súa orde en Galicia. 
Polo que respecta ao báculo en tau é moi significativo que 
existise un obxecto destas características que se gardaba 
como reliquia na catedral de Tui, pertencente a Pedro 
González (San Telmo). 
Por último, débese sinalar que tamén este santo tiña 
certa sona de valedor en casos de naufraxio a causa 
dun episodio da súa lenda no que é quen de salvar unha 
expedición de peregrinos que atravesaban o río Garona 
en Toulouse. Tras virar a barca, todos eles deron no fondo 
do río, pero Dan Domingos, que escoitou os berros na 
igrexa na que se atopaba,  mediante a oración fixo que 
chegasen á beira sans e salvos.
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San Domingos valedor dos náufragos, retábulo de santa Clara de lluís 
Borrassà, 1415
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San Pedro de Verona
naceu en Verona en 1190 ou en 1203, segundo uns 
ou outros autores, e morreu en 1252. Estudou en 
Bolonia e ingresou na orde dos dominicos xa aos 15 
anos, sendo un dos primeiros que se incorporaron ao 
grupo de San Domingos. Sería prior dos conventos 
de Como, Milán e Florencia, e en 1232 é nomeado 
inquisidor polo Papa. as súas predicacións en contra 
dos cátaros lombardos suporían a decisión dun 
grupo deles de asasinar a un inimigo tan decidido, o 
que se levaría a cabo en 1252 cando viaxaba cara a 
Milán. aquí sería morto cunha machetada na testa e 
espichado o seu peito cunha espada ou un estoque, 
segundo quen o relate. a lenda conta que, na agonía, 
encomendaríase a Deus e incluso chegaría a escribir 
co seu sangue Credo in Deum. ante o feito, o asasino 
arrepéntese e ingresa na orde dos predicadores, 
chegando a ser beato posteriormente. 
a fama que acadou San Pedro Mártir a conta deste 
suceso truculento faría que, tras o seu soterramento 
na igrexa do convento de Sant’Eustorgio de Milán, 
fose inmediatamente canonizado. a súa tumba 
atraería desde entón un número considerable de 
fieis, que entendían que os seus males de cabeza e 
outros máis variados serían curados pola intercesión 
do santo.
En torno á súa vida elaboráronse varias lendas nas 
que realiza unha serie de actos milagreiros, entre os 
que podemos salientar a colocación da perna que lle 
fora cortada a un mozo, a disputa co bispo herexe 
na que fai chover, a detención dun cabalo lanzado 

ao galope que se abalanzaba contra os fieis que 
escoitaban a súa predicación, o diálogo con Cristo 
diante do altar, a inclinación da Virxe dun retablo 
cando levanta a hostia, a curación dun xordo, o 
salvamento dun naufraxio, etc. 
Viste de dominico con túnica e muceta brancos, 
manto con capuchón negro e cinto negro. leva 
normalmente as armas coas que o mataron, así un 
coitelo ou espada ou machada na cabeza e unha 
daga ou espada no peito ou no lombo. Tamén pode 
aparecer só cos signos do corte na testa. leva 
unha palma de martirio que pode ter tres coroas 
(predicación ou elocuencia, martirio e castidade). 
Tamén aparece co libro no que se pode ver o inicio 
do Credo, en alusión ao cargo de inquisidor en 
lombardía, á predicación da verdadeira fe ou á 
escena que narra que cando foi asasinado escribiu 
no chan “credo” co seu sangue. Pode levar tamén 
unha azucena ou un texto no libro que di: “Nos 
predicamus Christum crucifixum” tomado de Paulo 
(I Cor. 1,23). 
Unha das obras máis interesantes que relatan a súa 
vida en escenas é o relicario que contén os seus restos 
na capela Portinari do convento de Sant’Eustorgio 
de Milán, realizado por Giovanni di Balduccio 
no 1339, onde, entre outros, está representado o 
episodio lendario no que libra a unha embarcación 
do seu afundimento, o que leva en ocasións a 
ser invocado polos navegantes en momentos de 
perigo, aínda que neste campo este santo tiña moita 
competencia e moi asentada.
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San Pedro de Verona 
intercesor dos náu-
fragos, Arca do san-
to, Capela Portinari 
en Sant’Eustorgio 
de Milán, 1338

Beato Pedro González ou San Telmo
Diferentes versións de santos patróns dos mariñeiros 
son confundidos un co outro e o nome de Telmo será 
utilizado para denominar a máis dun destes referentes 
para as esperanzas e medos dos que traballaban no 
mar. así, hai un santo que tamén será chamado Elmo 
e Telmo, de nome completo Erasmo, segundo a lenda 
da súa vida bispo de Formia, aonde chegou tras ser 
levado por un anxo que o rescata das torturas que se 
lle practicaban en antioquía na época de Diocleciano. 
É tomado como patrón no Mediterráneo polos 
mariñeiros e pertence ao selecto grupo dos catorce 
santos auxiliares. Viste habitualmente de bispo cos 
atributos que lle corresponden como tal, portando un 
barco ou na compaña do anxo que o liberou. Pero o 
Telmo que recibe culto en moitos portos galegos e 
portugueses é outro santo moi distinto.
Pedro González naceu en Frómista  (Palencia) no ano 
1190 e xa desde novo ingresa na orde dos dominicos, 
iniciando unha longa carreira de predicador afamado 
en itinerancia polos camiños, nos que pedía o 
sustento aos veciños, como era habitual na súa orde. 

Estudou na Universidade de Palencia, fundada polo 
seu tío Tello Téllez en 1210. En 1220, cando dispón 
a celebración do seu nomeamento como deán da 
catedral de Palencia, fai un paseo a cabalo de xeito 
triunfal polas rúas da cidade; nun momento o cabalo 
tira con el, que ía engalanado para a ocasión, e así vai 
dar a unha lameira, provocando a risa dos asistentes. 
Coa súa arrogancia ao nivel da lameira, inicia un 
pensamento que o levará a deixar os honores da súa 
condición para ingresar na orde de predicadores. Vese 
nesta parte da súa lenda unha mestura entra as de San 
Paulo e San Francisco, con escenas semellantes. o 
seu labor de predicador espallouse por amplas áreas 
dos reinos hispánicos, centrándose na última etapa da 
súa vida en Galicia, onde se relaciona coa construción 
de varias pontes. Participou na corte de Fernando III, 
sendo o seu confesor, e foi con el nas súas campañas 
de conquista, estando presente na toma de Córdoba 
en 1236. Desde este ano deixa a súa actividade na 
corte e inicia a predicación polo sur de Galicia e norte 
de Portugal. Farase desde entón un santo moi popular 
aquí, incrementando co tempo os relatos milagreiros 
e lendarios arredor del. Un destes relatos refire a 
historia do seu suposto afogamento no río louro e 
dunha travesía ao longo deste río envolto en luz unha 
vez morto, sendo recollido o seu cadáver do río por 
San Fins e San Mamede, que o soterrarían en Tui. Para 
algúns, esta lenda estaría na orixe do culto que recibiría 
San Telmo como patrón dos mariñeiros, a causa do 
seu afogamento na auga. Conta outra historia mítica 
que, estando no mosteiro de Pexegueiro, profetizou 
a súa morte, adquirindo posteriormente unha doenza 
grave, polo que decide marchar do lugar para ir cara 
ao convento dominico de Santiago de Compostela, á 
procura da compañía dos seus irmáns na orde. Porén, 
en Ribadelouro, na Ponte das Febres, sinte que está 
demasiado feble e volta cara a Tui, morrendo en 1249 
na casa dun amigo. neste lugar, posteriormente, vaise 
erguer unha capela na súa honra. aquí estará a orixe 
do seu culto, que se vai espallar lentamente desde a 
súa beatificación en 1254 e confirmación por Bieito 
XIV en 1741, deixando de ser unha advocación moi 
local a tomarse como intercesor para os mariñeiros 
de boa parte da costa galega e outras áreas. Como 
tal vai tomar atributos que complementan os hábitos 
da súa orde, portando normalmente un pequeno barco 
nunha man e unha candea acesa na outra, que pode 
estar acompañado do báculo en tau que se gardaba 
como reliquia súa na catedral de Tui. así aparece, por 
exemplo, nunha pintura sobre táboa do século XVI 
do Museo Provincial de Bellas artes de Sevilla. na 
portada principal da igrexa do convento dominico de 
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San Telmo, pintura anónima do inicio do s. XVI, Museo de  
Bellas artes de Sevilla
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Santa María la Real de Nieva, do século XV, figura 
de xeito similar. 
o maior desenvolvemento da súa iconografía, con 
escenas da súa lenda, dáse, como é natural, na catedral 
de Tui, que alberga os seus restos e lle ten dedicada 
unha capela, ao que se engaden as tallas con escenas 
da súa vida e milagres do cadeirado de coro realizadas 
por Castro Canseco en 1699. Pero o paralelo máis 
interesante para nós, onde se asocia unha Virxe 
protectora da xente do mar con este santo, do mesmo 
xeito que en Caldas, está no retábulo da Virxe dos 
Mareantes, encargado pola Casa de Contratación de 
Sevilla a alejo Fernández para a súa capela en 1531.
Seguramente a ligazón do culto ao “Corpo Santo de 
Frei Pedro González”, fomentado polos dominicos nos 
seus conventos galegos, coa protección demandada 
polos mariñeiros, fose iniciada no convento de 
Pontevedra, onde había unha capela a el dedicada 
desde o século XIV. a popularidade deste culto 
levou a que se tomase para o gremio de mareantes da 
cidade como patrón. Posteriormente púxose baixo a 
advocación de San Telmo aos colexios de formación 
de pilotos de Sevilla e Málaga.
Chamouse lume de San Telmo a un fenómeno luminoso 
semellante a unha lapa que se produce nas treboadas 
nos extremos dos mastros por inducción, cando se 
deposita unha carga eléctrica desde as nubes. Un caso 
moi coñecido é o que aconteceu na segunda viaxe 
de Colón, na que puideron observar os tripulantes 
sete cirios sobre unha estacha no medio dunha forte 
treboada, co que iniciaron unha oración de acción 
de grazas ao creren que tal manifestación era signo 
milagreiro da protección celestial. Para os mariñeiros 
de Cambados que veneraban a imaxe que se atopa 
na capela de santa Margarida, porén, a aparición nas 
súas embarcacións do lume de San Telmo era signo 
de desgrazas, o que aconsellaba unha volta inminente 
a porto para orar diante do santo. neses días podíase 
converter nunha capela improvisada onde pregar ao 
santo o mesmo pañol das estachas que hoxe serve 
de abeiro para os novos náufragos que chegan do 
sur desesperados e ignorantes do longo e fondo do 
mar. Este fenómeno luminoso é coñecido desde moi 
vello e así xa aparece relatado nos Hinos Homéricos, 
asociado aos xémeos protectores dos mariñeiros 
Cástor e Pólux e máis tarde en aristóteles, Plinio o 
Vello e Xulio César. nun dos relatos de naufraxios 
recollidos na História Trágico Marítima (lisboa, 
1735), de autor anónimo do século XVI, cóntase así:
«Têm todos os homens do mar tamanha veneração ao 
Bem-aventurado S. Frei Pero Gonçalves, e o têm por 
tão seu advogado nas tormentas do mar, que crêem 

de todo o seu coração que aquelas exalações que nos 
tempos fortuitos e tormentosos aparecem sobre os 
mastros, ou em outras partes da nau são o Santo que 
os vem visitar e consolar. E, tanto que acertam de ver 
aquela exalação, acodem todos ao convés a o salvar 
com grandes gritos e alaridos, dizendo: — «Salva, 
salva, Corpo Santo».
Tivo este santo bastante competencia no seu labor de 
intercesor das xentes do mar, xa que en cada porto 
se encomendaban a algunha imaxe de sona local 
ou próxima de carácter diverso e relación coas súas 
tarefas ás veces moi tanxencial. así están a Santa 
María Estrela do Mar, a Virxe do Carme (unha variante 
da anterior coa indumentaria da orde carmelita), 
Santa María do Mar, a Virxe dos Mareantes, a Virxe 
dos Desamparados, a Mercé, a Virxe dos Bos aires, a 
Virxe da Garda, Santa María de Cervello, Santa Baia, 
Santo Erasmo de Formia, San Goustán, San nicolau 
de Myra, San Brandán, San Pedro, Santo andré, San 
Francisco de Paola, San Clemenzo, Santo antonio de 
lisboa, San nicolau de Tolentino, San Miguel, San 
Cristovo, San Raimundo de Penyafort, San Xián o 
Hospitaleiro e algúns máis.

Xonás
na historia de Xonás, Deus dálle orde de que se 
dirixa a nínive e anuncie o castigo que lles vai 
dar a causa dos seus pecados. Xonás secretamente 
négase a realizar o encomendado e foxe nun barco 
fenicio crendo que o poder divino non chega máis 
alá da xurisdición de Israel. Deus decide o seu 
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Xonás nunha inicial do Códice de lombach, s. XII, The Walters art 
Museum de Baltimore

castigo e provoca unha treboada. os tripulantes, 
temendo pola súa vida, invocan os seus deuses e 
requiren a Xonás para que faga o mesmo. Deciden 
probar a sortes quen deles achega o alporizamento 
divino e o resultado é que se trata de Xonás, polo 
que o botan ao mar e así se calma a tormenta. Un 
peixe de gran tamaño engóleo e pasa dentro del 
tres días. alí metido implora a Deus que o libere e 
promete facer o que lle pedira, ao que sumará un 
sacrificio. Deus apiádase e o peixe déixao libre na 
beira, co que Xonás cumprirá o voto e predicirá a 
destrución de nínive.
a lenda de Xonás remite claramente a vellas 
historias e mitos relacionados con peixes 
benéficos e deuses-peixe que se estenderon 
por todo o oriente Próximo. Seguramente a 
referencia máis clara é o relato chamado Conto 
do náufrago, escrito arredor de 2200 a. de C. 
en Exipto, dunha vida moi longa no imaxinario 
colectivo daquela área, ao punto de que se usou 
para a práctica de escritura dos escribas exipcios 
durante moito tempo.Tamén este conto ten servido 
como referencia para outras historias de ficción 
posteriores de grande relevancia, como a Odisea, 
a Eneida e a vida de Paulo de Tarso.
o intento posterior de racionalizar o feito dalgún 
xeito levará a asegurar a algúns autores que o 
que tragou a Xonás non era un peixe senón unha 
balea, e a outros que incluso podía ser algún tipo 
de peixe que permitise residir varios días a unha 
persoa no seu interior. Tamén se ten interpretado o 
relato en termos psicanalíticos, dando a entender 
que se trata dunha historia simbólica arredor do 
renacer, do reencontro do home consigo mesmo, 
en paralelo á viaxe polas augas da morte que se 
volven augas de vida e levan aos heroes aos soños 
e fantasías do inconsciente a xeito de retorno á 
escuridade do útero materno que lles dará a vida 
outra vez.
os paralelos e influencias para o tema máis claros 
son a existencia do deus peixe oannes en asiria 
e o heroe grego tragado polo monstro e despois 
devolto (Heracles, Xasón). Para algúns autores 
esta historia é un residuo dun vello mito solar, no 
que o heroe é tragado polo dragón e tras vencer 
obtén unha mocidade eterna, premio xusto para 
quen volve dos infernos, da terra dos mortos ou 
da prisión nocturna da mar. no mundo cristián 
asimilarase esta escena a xeito de prefiguración 
da sepultura e resurrección de Cristo, xa que este 
tamén pasou tres días dentro da escuridade do 
sepulcro e á fin foi quen de resucitar, tal e como 

anuncia o propio Xesús en Mateu 12,40: “Do 
mesmo xeito que Xonás permaneceu tres días e 
tres noites no ventre da balea, así tamén o Fillo 
do Home pasará tres días e tres noites no corazón 
da terra”.
Este paralelismo provocará que o tema de Xonás 
sexa un dos máis populares dentro da iconografía 
cristiá dos primeiros séculos. É ben abondosa a 
cantidade de representacións súas nos sepulcros 
paleocristiáns, respondendo seguramente á 
inclusión do tema na Ordo commendationis 
animae, o grupo de oracións e ritual invocados 
daquela no momento da morte, que xa se pode 
rexistrar a finais do século V nunha versión inicial 
do Sacramentario de Xelasio. nesta historia o 
peixe (ou a balea) é unha manifestación idéntica 
ao leviatán do que se fala nos Salmos: sería, 
daquela, un ser infernal que habita o mundo 
mariño. Probablemente este ser estea na orixe de 
historias posteriores difundidas na Idade Media 
en torno aos enormes monstros mariños que 
causaban pavor aos navegantes, dos que o máis 
coñecido seguramente sexa a balea que describe 
a lenda de San Brandán, que arrastra consigo ás 
profundidades aos imprudentes que a confunden 
cunha illa de refuxio seguro.
o curioso é que pasa de ser unha das representacións 
máis frecuentes dos primeiros séculos cristiáns 
a tomar unha posición case anecdótica na Baixa 
Idade Media. En Galicia podémolo atopar nun 
relevo do cadeirado do coro do mosteiro de 
Montederramo (1605-08), realizado por alonso 
Martínez, onde o profeta sae do peixe vestido e con 
pelo, en presenza do barco, dun xeito moi similar 
ao dos gravados alemáns do século anterior.
o máis normal é que se represente Xonás vestido 
antes de ser tragado polo peixe e que apareza espido 
e incluso sen pelo tras o vómito do monstro, algo 
que se mantivo nas representacións de dramas 
litúrxicos, onde tiña algún papel. Tamén se vai ver 
este tema en paralelo á invocación do Salmo 68, 
onde se di: “Sálvame, meu Deus, porque as augas 
ameazan a miña vida, que estou a afogar nunha 
lama profunda sen poder facer pé, mergúllome en 
augas profundas e son arrastrado pola corrente”. 
ao saír do interior do monstro, Xonás aparece 
orante polo común, entoando un rezo de acción 
de grazas. Finalmente, Xonás vai ser invocado 
polos vendedores de peixe e pescadores nalgúns 
lugares, e así se ve no feito de que a corporación 
de peixeiros ofrecese unha vidreira á igrexa de 
San Xoán de Guda (Holanda) en 1563.
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María Stella Maris
Debido á súa invocación como Stella Maris e tamén 
probablemente a unha pasaxe da súa lenda na que 
protexe o seu fillo cando a Sagrada Familia emprende 
a Fuxida a Exipto, tendo que cruzar as augas nunha 
barca, a Virxe vaise tomar polos mariñeiros de moitos 
lugares como patroa e así será frecuente que se lle 
dediquen capelas ou igrexas nas vilas mariñeiras coas 
advocacións sobre todo de nosa Señora dos Remedios, 
dos Bos aires, dos navegantes, da Boa Viaxe, das 
areas, do Socorro, do Mar, da Barca e da Guarda. a 
protección que exercía María sobre as xentes do mar 
vese reflectida moi claramente nalgunhas das escenas 
que se iluminan para as Cantigas de Santa María 
de afonso X, acudindo en auxilio de comerciantes, 
mariñeiros e soldados que emprenden singradura. 
aínda recentemente, cando se acometeu a restauración 
da igrexa de Carril, nos anos 60 do século pasado, 
unha das novas vidreiras viña recoñecer no seu lema o 
vencello carrilexo co mar e co alcume mariano antedito: 
Sancta Maria Stella Maris. Curiosamente a orixe deste 
lema está precisamente en Exipto e no espallamento 
do culto a Isis no mundo helenístico, na súa forma de 
Isis Pelagia, a quen se aludía polo común invocándoa 
como Estrela dos mares, no medio doutros apelativos 

que recordan moito o culto mariano baixomedieval, 
coas longas letanías enxalzadoras das que é exemplo 
principal o rezo do rosario. non ten nada de estraño 
esta coincidencia Isis-María, pois no mundo oriental 
claramente María foi suplantando a Isis (e outras 
divindades de carácter máis local) no seu culto nos 
mesmos lugares, tomando as súas características como 
divindade feminina predominante. Sirva de exemplo 
a imaxe desta advocación da deusa exipcia portando 
un barco na man nun marfil alexandrino do século VI, 
reutilizado no púlpito que o emperador Heinrichs II 
doou á catedral de aachen en 1014.
a difusión universal da Virxe como protectora das 
xentes do mar é relativamente recente, pois en cada área 
xeográfica hai algún santo protector con esta ocupación. 
Será coa figura da Virxe do Carme, que, á fin, non é máis 
que unha variante da Stella Maris. a historia comeza 
nos tempos das Cruzadas en Terra Santa, cando un 
grupo de eremitas do Monte Carmelo toman a decisión 
de se congregaren e adoptaren unha regra. Fundan o 
mosteiro do Monte Carmelo, nun lugar de culto desde 
tempos exipcios, baixo a advocación de Santa María 
Stella Maris a inicios do século XIII e adquire sona 
en pouco tempo. a súa historia neste lugar é azarosa 
e o mosteiro non tardará moito en ser destruído, con 
varias reconstrucións en lugares próximos desde o 
século XVII. Pero xa estaba iniciado o espallamento 
desde mediados do século XIII, co resultado dun grande 
número de fundacións por toda Europa e a transmisión 
da nova iconografía de Santa María Estrela do Mar 
vestindo o hábito da orde e portando un escapulario, 
tal como declaraba Simon Stock ter visto á Virxe nunha 
aparición. Por certo que a propaganda carmelita a 
conta do escapulario xogou decisivamente en favor da 
súa extensión, pois garantía un seguro anti-Purgatorio 
a quen o levase, o que liga esta advocación non só á 
protección nun medio tan imprevisible como o mariño, 
senón tamén ao trance da viaxe ao outro mundo.
na Península Ibérica a orixe do padroado mariano 
sobre as xentes do mar semella estar en relación coa 
ofensiva dos reinos cristiáns sobre o territorio do reino 
de Granada no século XIII. así en 1272 é creada por 
afonso X, recoñecido devoto mariano, a orde de Santa 
María de España, unha orde militar de curta existencia 
que tiña como obxectivos axudar na ofensiva contra 
territorio musulmán desde o mar, defender a ribeira 
ante as incursións militares granadinas e dos piratas 
norteafricanos e protexer o comercio marítimo. Despois 
das derrotas de algeciras e Moclín, a orde rematará a 
súa existencia en 1281, integrándose os seus cabaleiros 
e freires na de Santiago. Eran coñecidos como os 
cabaleiros da estrela a causa do símbolo que portaban, 
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Nossa Senhora da Estrela, pintura anónima de 1613, Museu do Funchal

Relicario coa Madonna della Stella de Fra angelico, 1434

unha estrela coa imaxe da Virxe no centro sobre o peito. 
o selo da orde tiña un lema que aludía ao símbolo da 
estrela en relación coa Virxe e o idioma escollido para tan 
alto fin era o galego, demostrando así o aprecio que por 
esta lingua se tiña nas máis altas instancias do poder do 
momento (mágoa que non se poida dicir o mesmo a día 
de hoxe): “Con dereit´a Virgen Santa á nome Strela do 
dia ca ssi pelo mar como pela terra guía”. Moito máis 
recentemente, co nomeamento de patroa da Mariña de 
Guerra española en 1901 da Virxe do Carme, a instalación 
desta nova advocación para o padroado de mariñeiros, 
pósitos e confrarías espallouse a lume de carozo.
De entre as imaxes que podemos atopar con esta advocación 
mariñeira para María hai que salientar a chamada Sterre 
der zee de Maastricht de principios do século XV,  doada 
por nicolaus van Harlaer aos franciscanos no momento 
do seu ingreso na orde en 1470 e obxecto de devoción 
posteriormente na basílica de Santa María de Maastricht. 
Unha peza semellante é a da igrexa de Encinacorva 
(aragón), levada por Jorge de Sena, comendador da orde 
dos Hospitalarios, en agradecemento á protección de 
María, a quen se encomendara cando naufragou o barco 
que o traía de Rodas.
Ten moito interese en relación con Caldas un dos catro 
relicarios deseñados arredor de 1430 por Fra angelico para 
Giovanni di zanobi Masi, co tem da Madonna della Stella, 
para o convento de Santa María novella de Florencia. a 
Virxe da Estrela aparece nesta táboa pintada coroada e 
rodeada de signos estelares, Deus Pai, unha serie de anxos, 
entre eles dous músicos, e tres santos dominicos: san 
Domingos, san Pedro de Verona e san Tomé de aquino. 
Son claras as semellanzas do tema coa obra que vimos de 
estudar.
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Traemos nesta ocasión ás planas literarias de Arden-
tía un fragmento da novela curta Os probes de Deus, 
do escritor e xornalista pontevedrés luís amado Car-
ballo (1901-1927), acabada de escribir no mes de no-
vembro de 1923 e publicada en xaneiro de 1925 na 
emblemática colección-editorial “lar”, que dirixían 
na Coruña leandro Carré alvarellos e ánxel Casal, 
facendo o número cinco do seu catálogo.
Desta obra houbo algunhas reedicións posteriores: en 
1970 e 1982, da man da colección “Pombal” das Edi-
cións Castrelos, de Xosé Mª álvarez Blázquez, canda 
outras obras en prosa e verso recuperadas do escritor 
pontevedrés. o mesmo editor deuna a lume en 1982 fa-
cendo parte dun caderno da academia Galega co gallo 
do Día das letras Galegas. Máis tarde, conmemoran-
do en 2002 o setenta cabodano do pasamento de ama-
do Carballo, tirouse novamente do prelo na colección  
“Froita do tempo” da editora viguesa a nosa Terra.
amado Carballo é coñecido sobre todo como poeta 
e por ser iniciador e representante destacado na li-
teratura anterior ao 1936 do estilo denominado “hi-
lozoísmo” ou “imaxinismo”, baseado na animación 
dos elementos da paisaxe e na construción do poe-
ma como unha sucesión de imaxes de grande plas-
ticidade. Ese estilo, baseado nas formas breves e 
nos recursos tradicionais (estrofas, rimas...), mais 
con evidente vontade anovadora ou vangardista, 
plasmouno o noso autor en dous relevantes libros, 
Proel (1927) e O galo (póstumo, 1928), que crea-
ron unha potente escola de discípulos e seguidores  

(Florencio Delgado Gurriarán, augusto Mª Casas, 
Johán Carballeira, Eduardo Blanco amor, Xulio Si-
güenza, Xosé Mª álvarez Blázquez...) que prolongou 
o seu maxisterio poético ata ben entrada a posguerra. 
no corpus poético de amado Carballo non faltan tex-
tos en que o mar e as súas xentes cobran especial pro-
tagonismo ou, cando non, polo menos son aludidos 
como parte esencial dos retratos paisaxísticos e viven-
ciais que o poeta pespunta: “noite mareira”, “o Faro”, 
“o que morreu no mar”, “Calma chicha”, “Taberna”, 
“Porto”, “afogado”, “Mariñeiro”, “outa mar”, “Pan-
deirada do bo e do mal tempo”, “Beira”, “Canzón 
do temporal”, “Carón do atlántico”, “navigación”... 
a novela Os probes de Deus está composta por nove 
escenas ou cadros tinxidos dunha orixinal mestura de 
realismo e lirismo, non exenta de melancolía. Eses 
cadros están protagonizados polos distintos morado-
res dun asilo de anciáns da Galiza do primeiro terzo 
do século XX. Entre eles figura Cibrán do Estevo, un 
antigo patrón dun bergantín marinense, que conversa 
amigabelmente co labrego Pedro lueiro para evo-
carlle os duros días da súa infancia como grumete, a 
emoción das travesías por mares de todo o planeta, a 
tráxica caída no inferno do alcolismo e o sereno agar-
dar no asilo pola inevitábel travesía derradeira.
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Amado Carballo

(Fragmento)

[...] —¡Ai Pedro! ¿Tí oies? 
Acochado nas roupas do leito, chamábao un compa-
ñeiro. Tiña unha vos apagada e deble, os ollos afun-
didos nas concas, e na sua faciana encrenque dese-
nábanse os ríxidos trazos da caliveira. 
—¡Escoita! ¿Ti vés ou non vés?
—¡Vou, home, vou! 
O seu falar era rouco, polas bágoas mortas na gorxa.
Pedro Lueiro gostaba asemade do tempo pasado na 
compaña daquel vello doente, que fora na sua mo-
cedade patrón dun bergantín de Marín e percorrera 
moito mundo. Entretíñao coa sua conversa variada 
falando dos tempos en que cruzaba os mares, cheo de 
valentía, coas velas desplegadas. Un día nun porto, 
mañán noutro, xa esquencera moitos nomes; mais sa-
bía unha chea de cousas de remotos pobos de negros 
e de chinos, e falaba con agarimo do seu barco, cal 
se fore un fillo seu.

II
Cando Roque do Estevo, o vello xeiteiro de Cidrás, 
morreu deixando o seu netiño no meirande desampa-
ro, foi íste recollido polo Antón Cecebre, amo de moi-
tos barcos de pesca e mercadería. Home de mala sona, 
a quen todos conocian cô alcume do “Ballenato”. 
O encarregarse da férula do neno non fora por senti-
mento de caridade, nin tan siquera; íl vía no rapaz un 
bon obreiro futuro, que traballaría de balde no medro 
dos seus intreses. 
Dende aquela, na vida do pequeno Cibrán do Este-
vo comenzou o lado triste da realidade. Traballaba 
arreo na limpeza das dornas, recibindo paus e laba-
zadas por todo premio. De mañán cedo tíñase que er-
guer para correr á dársena onde estaban fondeados 
os barcos do amo, i escomenzaba a faena. O achicala 
auga, tender ao sol os aparellos, fregar os bancos i 
as sentinas... Suando faguía apresadamente as suas 
ocupacións, agardando arelante a hora do meiodía, 
en que mataba a fame cos restos da caldeirada dos 
mariñeiros. Algunha que outra ves iba á taberna en 
percura de viño para os pescadores, e choutaba de 
ledicia ao recibir o pataco que decote lle daban. 
Encol de tudo, un deles, que fora compañeiro do seu 
abó, agarimábao moito, e sempre lle dirixía unha 
fala de alento. 
—¡Hai que traballar, rapás! ¡Hai que facerse home! 
Cando sexas meirande, virás con nosco ao mar...
Aquelas verbas quedaban marcadas no seu maxín, e 

de noite no leito de follato, rebulía esperto, pensan-
do no día feiticeiro en que traspasaría os hourizontes 
azuados.
Embuido no ensono, gardaba con inxénua cobiza os 
cartos que axuntaba, para mercar un bon pucho de 
augas como os que tiñan aqueles mariñeiros tan en-
vexados. E nas mañáns bonanceiras ficaba estáteco 
ollando as lanchas facerse ao mar. Seguíaas coa mi-
rada saudosa de cousas remotas, hasta que despa-
recían, cal folerpiñas pequerrechas, aló onde o ceo 
tocaba coas augas, nunha vaga liña de brétema. 
E decote, pola sua moura sorte, topábase á carón do 
“Ballenato”. 
—¿Qué fas, cacho de pantasma? ¡Vouche quentar as 
costelas! ¡Traballa, folgazán!
Tremando baixo a ollada ameazadora, que sempre 
viña en compaña dalgún tirón de orellas, o Cibrán 
púñase ao seu, sin ousar responder.
Mais un día, o amo chegara acorado, berrando...
—¡Corre ben, rapás! O Farruco o Xaleiro está doen-
te, e tí irás hoxe á pesca no seu posto. ¡Bule axiña, 
que estánche agardando para saír! 
E de alí comenzóu a sua vida de home. 
¡O primeiro día no mar! A sua lembranza perduraría 
nel toda a vida. Somellaba navegar polo ceo entre ne-
boeiros azuados e verdes. As foulas levantaban a dor-
na en alto, voltando a deixala mainamente co mimo 
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da nai que xoga co seu meniño. Sentíase agarimado 
polo mar, acariñado tenramente polos vaivéns don-
dos. Aquel día fora o mellor, o máis felís da sua vida.  
Os mariñeiros ollábano coma un compañeiro, e máis 
á hora do xantar díronlle un xaruto. 
—¡Fuma, rapás! Os probes fuman, porque eisí cóme-
se menos, ¿sabes?
Á volta dalgúns anos, Cibrán do Estevo era xa un 
mareante feito e direito, xa campaba nas festas e tiña 
afeizón ás mozas. 
Dispois, piloto dun bergantín mercante, comenzóu a 
percorrelo mundo. 
Visitou remotos portos iñorados, que xamáis soñara, 
e que tiñan enrevesados nomes. Port Said, Gallípoli, 
Hong-Kong... Gardaba deles un deslumbrante recor-
do de córes intensos e de língoas incomprensibels.
Unha noite, ancrado en Tolón con un rebuldeiro gru-
po de paisanos, pillóu a primeira borracheira dos 
centos delas que virían dispois.
E daquela comenzou o vicio do alcol. Porto en que 
atracaba, xa era sabido: entraba na pirmeira baiuca 
e pasaba o tempo valdeirando copas, e á noite volta-
ba aos tombos, a durmila no barco.
Mal viño tiña. Cando atopábase peneco fungaba de 
todo, calquer cousa tomábaa a mal e chegaba até a 

zorregarlle cun vergallo aos peque-
nos grumetes.
Cada ves máis abaixo na pen-
dente do vicio, degradábase a 
sua alma i enfermaba o corpo. 
Maltrataba á tripulazón e de varias 
veces chegaron aos ouvidos do amo 
queixas contra el. 
Até que un día, á volta dun longo via-
xe, o “Ballenato” chimpouno na rua.  
Andivo moitos meses tirado coma 
un can, e cuase que vivindo da ca-
ridade; pero ao fin unha ves, por 
mor dunhas puñadas nunha disputa, 
botoulle a man a xusticia; e logo de 
complir na cadea foi dar ao asilo. 
Ainda alí tivera tamén xenreira e ri-
fou con moitos. Todo o serán pasábao 
na galería, de un lado a outro, reco-
rréndoa a longas zancadas coa pipa 
valeira antre os dentes apodrecidos.  
Mais nos seus istantes de quietude, 
saltábanlle as bágoas ao falar do 
seu buque. 
—¡Figurarvos! - contaba no corro 
dos vellos-. Era un barco, grande, 
con moitas bandeiras e velas bran-

quiñas coma a mesma escuma do mar. Eu alí no ti-
món, mandando á xente. ¡Orza! ¡Vira! Alí éravos 
coma un rei este vello ¡O meu bergantín! Non sei qué 
daba porque o vírades un istante ¡Quedaríades par-
viños!
E tamén na Casa da Caridade, aquil home tiña un 
aristocrático prestixio ¡Fora Capitán de barco!.
Ninguén podía decir outro tanto, e todos, pois, sintín-
dose inferiores a aquel home que tanto mundo andi-
vera, ollabáno coma un ser superior. 
Cando caíra doente, todos iban á beira do seu leito es-
coitar as hestóreas. E decote, denantes de se deitaren, 
chegaban onda el para preguntarlle pola sua saúde. 
Mais pouco á pouco ficou soio, agás da compaña que 
lle facía algúns istantes o vello Lueiro. 
Decote chamábao á sua beira para botar un párra-
fo, que invariablemente escomenzaba polo eloxio do 
bergatín seu.
—¡Se viras o meu bergantín! ¡Quedábaste parviño!
E o mesmo, acotío, arreo. Tiña arelas de que o es-
coitaran e fixeran xestos de asombro. Entón ficaba 
satisfeito e púñase a cantar coplas mariñeiras.
E tíñalle boa lei ao Pedro Lueiro, porque se asom-
braba de tudo o que lle contaba e sentíase ledo da 
sua inxenuidade.[...]
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o escritor anxo angueira 
(Manselle-Dodro, 1961), que 
fai parte destacada da intelec-
tualidade galega dos nosos días 
por múltiplas razóns (profesor 
na Universidade de Vigo, inves-
tigador e ensaísta, membro das 
Redes Escarlata, presidente da 
Fundación Rosalía de Castro, 
activista da cultura marítima...), 
deu ao prelo no pasado 2012 a 
súa novela Iria.
lembramos aínda unha con-
versa co autor hai algúns anos 
en Cerdedo, durante un acto de 
homenaxe ao Dionisio Pereira, 
sobre a relativamente escasa 
presenza do mar na nosa narra-
tiva e sobre a valía, como friso 
histórico, dalgunha das obras 
que fan de excepción a esa  
regra, como é o caso de Antón 
e os inocentes, de Méndez Fe-
rrín. lonxe estábamos entón de 
imaxinar sequera que lle bu-
ligase no cerebro ao autor de 
Fóra do sagrado e O valo de  
Manselle a idea desta magnífi-
ca narración editada agora por 

Xerais e que vai dedicada aos 
colegas da a.C. Dorna da Illa de 
arousa e mais á propia Federa-
ción Galega pola Cultura Martí-
tima e Fluvial.
ambientada na década dos 60 
do pasado século, desenvólvese 
en terras e augas do Ulla final, 
na ría de arousa e nos vales fér-
tiles da veiga padronesa (esce-
nario que xa visitara o autor na 
súa novela anterior Pensa nao, 
1999), para ofrecer mediante a 
súa trama unha visión crítica do 
desarrollismo franquista, dis-
fraz da corrupción empresarial e 
política reinante naquel rexime 
(el non virán de aí os lodos ac-
tuais?) e, ao mesmo tempo, un 
retrato de tonalidades épicas do 
traballoso labor de articulación 
na clandestinidade da resisten-
cia popular galega antifraquis-
ta, personificada na tripulación 
do galeón que dá nome á nove-
la e nos legoeiros das obras de 
construción dunha absurda, por 
inútil, canle de regadío. En con-
trapunto a estes dous ámbitos, 
mariñeiro e proletario, a novela 
vai ofrecendo unhas manuelan-
tonianas “historias de afoga-
dos”, que se intercalan pauta-
damente no relato e permiten 

captar a bivalencia simbólica 
(vida e morte) que adquire o 
propio río para as xentes que 
moran nas súas ribeiras.
Mais a novela de angueira en-
gade a estes elementos argu-
mentais algúns outros valores, 
que fan da súa lectura un inten-
sificado gozo, subliñado polo 
ritmo pausado da dicción, que 
evoca automaticamente o pro-
pio fluír da navegación a vela 
do galeón protagonista. Salien-
temos un saboroso dicir léxico 
e fraseolóxico tirado da fala 
popular arousá e ullá, un por-
menorizado percurso de grande 
potencia evocadora polo mapa 
microtoponímico da ría de 
arousa e do Ulla, un constante 
diálogo coa tradición literaria 
galega (Rosalía, Castelao, Ma-
nuel antonio, Rafael Dieste coa 
súa fiestra valdeira, as cantigas 
medievais....) e unha constante 
homenaxe, en fin, ao saber e ao 
indómito resistir do pobo, “soia 
e verdadeira xente do traballo 
no noso país”.

NAVEGACIÓNS, AFOGAMENTOS E REBELDÍA
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o bibliotecario e investigador 
pontevedrés Francisco Xavier 
Redondo abal, que xa nos tiña 
ilustrado con ensaios sobre a 
peripecia das bibliotecas públicas 
e privadas de Galiza durante o 
trebón do 36, tanto de xeito xeral 
(O fulgor e as tebras, 2009) como 
fixándose en casos concretos 
emblemáticos (a biblioteca 
pontevedresa de Castelao, a 
coruñesa de Casares Quiroga...), 
concorre de novo á palestra pública 
da man das Edicións laiovento 
para ofrecernos o traballo O mar e 
a memoria. O expediente Armesto 
(2012), que se presenta cun 
conciso pero ao mesmo tempo 
substancioso e revelador  prólogo 
de Dionisio Pereira.
Tomando como base os informes 
redixidos para o Goberno Civil 
da Coruña entre 1937 e 1938 
polo tenente da Garda Civil José 
armesto anta, destinado ex 
professo á vila de Malpica para 
investigar as razóns da actitude 
de rexeitamento masivo que a 
súa poboación amosaba cara 
ás autoridades do novo réxime 
implantado tralo 18 de xullo de 
1936, Redondo abal procede 
a facer unha pormenorizada 
reconstrución histórica das 

condicións de vida, relacións e 
conflitos políticos e sociais que 
se desenvolveron no citado porto 
bergantiñán durante o primeiro 
terzo do século XX.
o proceso de autoorganización da 
clase mariñeira e a consolidación do 
sindicato anarquista “El Despertar 
Marítimo”; a loita contra as redes 
do cacicato local encarnado polo 
industrial Mariano Grela e polo 
deputado conservador José del 
Moral; o entusiasmo esperanzado 
de amplos sectores populares 
durante a xeira republicana; o 
papel destacado do deputado da 
oRGa Emilio González lópez 
na consecución do ansiado 
porto refuxio; o trebón represivo 
que se abate sobre Malpica a 
partir do verán de 1936 e a, non 
por soterrada, menos potente 
resistencia ao novo réxime, que 
coroan tres impresionantes fugas 
masivas por mar, son os eixos que 
vertebran as demoradas e rigorosas 
exposicións que compoñen os 
capítulos deste libro.
Precisamente ás tres citadas fugas 
está dedicada toda a terceira 
parte do ensaio, intitulada “Cara 
á liberdade”, e unha boa parte 
dos materiais que figuran no 
apéndice. Redondo abal relata 

as evasións protagonizadas polas 
motoras Ciudad de Montevideo 
(27 ao 28 de xuño de 1937, con 
11 tripulantes, que arriban ao 
porto bretón de Douarnenez), San 
Adrián (27 de xuño de 1938, con 
vinteseis evadidos, que chegan tras 
52 horas de travesía a audierne) e 
Rocío (31 de agosto de 1938, con 
vintenove evadidos e o porto de 
Brest como destino), mais tamén 
concede importancia ao proceso 
de represión subseguinte que as 
autoridades franquistas levaron 
a cabo na vila por mor desas 
fugas.  Da man do investigadoir 
pontevedrés, nomes como os 
de Bernardino Garrido Carrillo 
O Xudío, Eulogia Villar Pérez, 
Cándido Carmelo Cousillas, 
Dolores Pombo Villar, Cándido 
Rodríguez Villar, José Carril, 
Manuel Castro Bilacha e un longo 
etcétera saen por fin do inxusto 
silencio a que estiveron sometidos 
e pasan a facer parte, por 
dereito propio, dese monumento 
intanxíbel que cómpre erixir día 
tras día á memoria da resistencia 
antifascista no noso país.
 

Sino de Proa

RETRATO ÉPICO DUNHA MALPICA MARIÑEIRA 
INSUBMISA AO FASCISMO

Sino de Proa

Da man da Biblioteca das letras 
Galegas (nº 67) de Edicións Xerais, 
o amigo e profesor Suso Sambade 
Soneira ofrécenos unha moi oportu-
na edición conxunta de varias nove-
las curtas do escritor Gonzalo lópez 
abente (Muxía, 1878-1963). Produto 
do plan despregado no seu día polas 
Irmandades da Fala para consolidar o 
cultivo do xénero narrativo entre nós, 
estas noveliñas están caracterizadas 
por uns argumentos virados cara ao 
enredo sentimental e amoroso (por 
veces tráxico) e non carecen de episo-
dios de crítica política e sociolóxica 
en chave galeguista, mais o relevante, 
aos efectos de amentalas en Ardentía, 
é a presenza constante e determi-
nante nelas dos espazos e dos am-
bientes da beiramar fisterrá galega. 
O noso escritor, que foi fillo dun ca-
pitán da mariña mercante e armador 
que fixo fortuna no comercio con 
américa, residiu a maior parte da súa 
vida na Muxía natal, paisaxe que ha 
de aparecer unha e outra vez retrata-
da con arroubo nos seus versos, en 
poemarios moi relevantes das letras 
galegas de preguerra como Escumas 
da ribeira, alento da raza, D’outono 
ou nemancos.
as novelas que aparecen agora re-
compiladas participan desta devo-
ción do escritor polo mar e polas súas 

ribeiras humanizadas, escenario das 
tramas argumentais que desprega. O 
diputado por Beiramar (1919), dedi-
cada a antón Villar Ponte e gañadora 
dun certame convocado polo xornal 
a nosa Terra no ano anterior, alber-
ga un primeiro capítulo en que lópez 
abente se adianta case unha década 
ao Risco de O porco de pé para ofre-
cernos un retrato cargado de ironía 
sobre os comportamentos e compro-
misos espúreos dos caciques e políti-
cos da Restauración, recibidos na vila 
con ares de festa maior tan postizos 
como os seus propios discursos dian-
te da plebe congregada. os restantes 
capítulos despregan unha historia de 
enredo sentimental, con notas eróti-
cas explícitas que deberon resultar 
moi atrevidas, imaxinamos, no seu 
momento. o relato da excursión que 
celebran os protagonistas por vía ma-
rítima ata a fervenza do río Xallas, no 
Ézaro, cando aínda non fora privati-
zada nin entubada, é un dos episodios 
da novela que paga a pena ler con de-
lectación.
O novo xuez (1922), que viu lume 
coa editora Céltiga que impulsou en 
Ferrol Xaime Quintanilla, colócanos 
diante do fanado intento dun maxis-
trado foráneo con destino nunha vila 
ribeirana galega, Don Desiderio, de 
abusar dunha moza palilleira, Ma-
riquiriña, que ten noivo mariñeiro, 
Ramón. Este fachendoso Don Xoán 
do caldo á merenda topará finalmente 
coa tan solidaria como contundente 
resposta dos compañeiros de trave-
sías do noivo. Merecen destacarse 
nesta xeitosa e amena novela algúns 
episodios en que os homes do mar e 
os barcos cobran especial protagonis-
mo: a descrición da taberna mariñei-

ra do señor Manuel no capítulo III, a 
partida do balandro San Fins no ca-
pítulo IV, as panxoliñas que os nenos 
de familias mariñeiras pobres andan 
a cantar á porta na noiteboa, no ca-
pítulo V ou, por último, o episodio 
resolutorio da trama, que ten como 
escenario unha témera furna mariña.
Buserana (1925) fixo parte da colec-
ción de narrativa da editora coruñesa 
lar, de ánxel Casal e leandro Carré. 
Dividida nun prólogo e dez capítulos, 
céntrase nunha sorprendente historia 
de amor, coas lendas populares como 
pano de fondo, e encerra referencias 
a lugares moi emblemáticos da Costa 
da Morte: o cabo Vilán co novo faro 
xa inaugurado, a fervenza das Que-
brantes, o santuario da Barca, a pro-
pia furna da Buserana... Tamén se fai 
evocación costumista da festa do San 
Xián (7 de xaneiro).
Fuxidos (lar, 1926) é, tal vez, sen 
renunciar ao seu carácter de novela 
basicamente sentimental que xira so-
bre unha relación amorosa adúltera, a 
máis mariñeira de todas estas novelas 
de lópez abente reunidas por Suso 
Sambade. o mar xoga un decisivo 
protagonismo no tráxico final da his-
toria e os oito capítulos de que consta 
están salferidos de coidadas descri-
cións da paisaxe muxián nun día de 
temporal, de alusións ás nordestadas, 
ao mar bravo, aos vaporiños e aos po-
bres pescos e dunha interesantísima 
recreación de ambiente durante a ce-
lebración do Entroido na vila.
Pecha o volume, un pouco á marxe e 
máis por razóns de rescate textual que 
de coherencia ou semellanza ambien-
tal co resto das obras recompiladas,  
o relato “o escándalo”, que se editou 
no decenario a nosa Terra en 1920.

A NARRATIVA MARIÑA DE LÓPEZ ABENTE
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1. Río Mandeo, cuenca fluvial y desarrollo sostenible. a Coru-
ña: Diputación de a Coruña; 2012. 
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tes náuticos. 1ª ed. noia: Toxosoutos; 2011. 
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cia (1940-2000). Cangas do Morrazo: Morgante; 2011. 
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19. Maceiras X. O mar de Arteixo e os seus naufraxios. arteixo: 
asociación Cultural Monte da Estrela; 2013. 
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ribeira: apuntamentos para unha memoria marítima de Galicia. 
Pontevedra: Damaré; 2009. 
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a finais do AntigoRéxime. Santiago de Compostela: Xunta de 
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lECTURaS PaRa naVEGanTES
Xaquín lores

Prudencio Canitrot Mariño (Pontevedra 1883-Madrid 
1913) deu os seus primeiros pasos na vida polas rúas 
da súa cidade natal e comezou a sentir interese pola 
pintura e o debuxo na adolescencia. os primeiros 
óleos daquel mozo loiro, con ollos claros e o aspecto 
físico dun artista romántico, teñen como tema 
principal a arquitectura da boa vila, tal e como se 
pode comprobar nos lenzos custodiados polo Museo 
de Pontevedra, Ruínas de Santo Domingo e O 
Carballo de Santa Margarida, ambos rematados en 
1899. neste mesmo ano tamén executa A peixeira, 
un óleo cunha muller en primeiro plano camiñando 
descalza polo peirao e cargada de peixe. Entre os 
elementos da paisaxe observamos tres embarcacións 
con diferente tipoloxía: un veleiro navegando; unha 
dorna e un pequeno barco de vapor semellante ao que 
levou ao artista no seu percorrido polas Rías Baixas, 
viaxe descrita por el mesmo no seu libro Rias de 
ensueño (1910).
no seu estudo de Pontevedra, no que permanece até 
finais de 1902, executa tamén outros lenzos como 
Muller na fonte e Romería de Galicia, este último 
premiado na Exposición de liexa (1905).
Cumpridos os dezanove anos, deixa a cidade natal 
e percorre o itinerario da súa “rota bohemia” por 
Portugal, asturias, Barcelona e Francia. no ano 1904 
asenta definitivamente en Madrid e compatibiliza a 
creación pictórica co xornalismo, publicando artigos 
no rotativo pontevedrés La Correspondencia Gallega 
e na revista Galicia do Centro Galego de Madrid.
nos primeiros anos da etapa madrileña dirixe a súa 
ollada chea de morriña cara á arquitectura da súa 
cidade, retratando en papel unha casa típica do barrio 
mariñeiro da Moureira. os éxitos literarios conseguidos 
polos seus contos “Caso” e “la armadura” en senllos 
certames organizados pola mencionada Galicia 
e o xornal El Liberal espertaron nel a vocación 
literaria. Prudencio Canitrot comeza a publicar 

textos de creación en Los Lunes de El Imparcial  
e posteriormente dá ao prelo dúas coleccións de 
contos, Cuentos de abades y de aldea (1909) e Suevia 
(1911), asinando ademais catro novelas: El camino de 
Santiago (1909), Ruinas (1910), Tragedia Ridícula 
(1910) e La última pirueta (1913).
a literatura foi a súa principal actividade durante 
estes anos; ora ben, nunca deixa de lado a pintura, 
tal e como demostran dous óleos executados nesta 
época: Praza da Pedreira (1907) e Ría de Pontevedra 
(1910). Esta mariña é unha das súas obras máis 
coloristas e ten como inspiración a paisaxe observada 
polo artista dende Combarro, lugar no que gozaba das 
súas estancias estivais galegas.
Prudencio Canitrot Mariño tamén se comprometeu 
co movemento agrario, formando parte do grupo 
político antiforal Acción Gallega liderado por Basilio 
álvarez. a relación entre ambos comezara tres anos 
antes; de feito, cando o crego de Beiro publica o seu 
libro de contos Por los agros celtas, Canitrot é o 
encargado de ilustrar o volume e entre os debuxos 
observamos un no que a maré azouta con forza as 
rochas dun escarpado cantil.

Prudencio Canitrotlecturas para navegantes

PInToRES Do MaR: PRUDEnCIo 
CanITRoT MaRIÑo

Carlos Gegúndez lópez

Prudencio Canitrot/ Felipe Bello Piñeiro
Portada de Ruinas  

Madrid, Imprenta artística Española, 1910
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Fundador da Biblioteca de Escritores Gallegos, 
iniciativa cultural destinada a promocionar a literatura 
e os escritores galegos en Madrid, e admirador de 
Valle-Inclán e Rosalía como grandes figuras do 
rexionalismo literario, Canitrot Mariño lamenta a 
ausencia de grandes referentes e a carencia de artistas 
destacados dentro da pintura galega. o fatal destino 
dos membros da Xeración Doente, falecidos en plena 
xuventude (ovidio Murguía, Vaamonde, Parada 
Justel e Carrero) deixara o país, ao seu parecer, sen 
artistas de talento. Francisco lloréns e álvarez de 
Sotomayor son, en verbas de Prudencio Canitrot, os 
únicos pintores cun futuro prometedor, máis láiase do 
distanciamento que foran tomando estes coa corrente 
rexionalista.
a comezos de 1912, a súa actividade literaria vaise 
ralentizando e recobra con intensidade o interese pola 
pintura e o debuxo, organizando a Exposición de 
Pintura Rexional Galega en Madrid coa colaboración 
de Basilio álvarez, Romero Yáñez, Ricardo R. 
Vilariño, Seijo Rubio e Felipe Bello Piñeiro. o 
obxectivo primordial era fomentar a creatividade entre 
os artistas galegos; de feito, eran os únicos que podían 
expoñer e ademais os organizadores recomendaban 
nas bases do certame que as obras tivesen “sabor 
rexional”. A Exposición celebrouse a finais da 
primavera deste mesmo ano e participaron preto 
de sesenta artistas que exhibiron máis de trescentas 
obras. Entre os nomes dos participantes atopamos a 
Castelao, lloréns, Sotomayor, Bello Piñeiro, Corral, 

abelenda, Sobrino ou lourido. o propio Canitrot 
Mariño levou á mostra oito cadros: Tarde, A casa de 
Rosalía de Castro, A Ermida de Renda, Taberna de 
aldea, Calma, Os robles de San Amaro, Apuntes de 
Combarro e A casa de Juan Loureiro.
neste momento, envía tamén unha crónica á revista 
Por esos mundos, aparecida con anterioridade 
noutras publicacións, describindo co seu particular 
estilo un ritual purificador de almas celebrado na 
Ermida da lanzada. as súas impresións sobre 
esta cerimonia camiñan nunha dobre dirección: a 
admiración polo fervor e o realismo dos exorcismos 
e o desdén cara á ignorancia das xentes que os 
practican. alén destas consideracións, insire un par 
de debuxos no texto e un deles ten como motivo o 
mar da lanzada.
Trala devandita mostra galega regresa á terra, 
enfermo e coa idea de ficar para recobrar a saúde, 
máis os seus desexos non se pudieron ver cumpridos 
e finalmente ten que voltar a Madrid. Uns días despois 
de cumprir os trinta anos, o 24 de xaneiro de 1913, 
Prudencio Canitrot era sepultado pola tuberculose. 
o destino reservara para el un cruel paradoxo, a 
devastadora tise remataba coa súa vida, igual que 
fixera uns anos antes cos seus admirados pintores da  
Xeración Doente. 
lonxe da paisaxe galega e das rías de Vigo, Pontevedra 
e arousa xace o malogrado pintor do mar, mais no 
fondo da súa ollada verdecente ficaron impresos para 
sempre o brillo, a luz e as cores das augas mariñas.

Prudencio Canitrot

Ria de Pontevedra
óleo sobre lenzo. 26,5 x 46,5cm. 
1910
Museo Provincial de Pontevedra  
nº Inventario: 003765

Prudencio Canitrot

Atavismo 
Gravado
Por los agros celtas, p.79 
Madrid, Tipografia  
Moderna, 1907

A Lanzada
Gravado 
Por esos mundos, 
Madrid, agosto, 1912, 
p.222  

Ría de Pontevedra
óleo sobre 
lenzo. 
26,5 x 46,5 cm. 
1910
Museo Provin-
cial de Ponte-
vedra 
nº Inventario: 
003765
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Prudencio Canitrot

A Peixeira 
óleo sobre lenzo
39 x 22 cm.
1900                  
Colección parti-
cular
Foto: Carlos 
Montero 

Prudencio Canitrot

A Moureira  Tarxeta postal 
acuarela sobre papel. 9 x 13,5 cm. 
1905
Museo Provincial de Pontevedra  n.º rexistro: 005187

Aparición do mar. Gravado
Galicia, nº 59, Madrid, 1-1-1909, p.11 
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Entre o 30 de xuño e o 3 de xullo de 2011 celebrouse 
en Carril, no concello de Vilagarcía, o X Encontro 
de Embarcacións Tradicionais de Galicia. o evento, 
coma os nove que o precederan desde que a Federa-
ción Galega pola Cultura Marítima e Fluvial celebra-
ra o primeiro encontro, no 1993, estivo cheo de bos 
momentos, de diversión e de sesións de navegación 
nas que dornas, galeóns, gamelas e demais naves des-
pregaron toda a súa elegancia para surcar as augas 
do mar de arousa baixo a atenta mirada de centos de 
aficionados á navegación tradicional. Pero, ante todo, 
este encontro foi un exemplo de autoxestión, de or-
ganización e de solidariedade que serviu para deixar 
ben claro que, cando hai interese e amor polas cousas 
ben feitas, estas saen adiante con ou sen o apoio das 
administracións.

20.973,66 euros é a contía que a 
Federación non puido pagar a diver-
sos proveedores ao remate do En-
contro de Carril. E foi así porque o 
novo equipo de goberno de Vilagar-
cía dirixido polo “popular” Tomás 
Fole lavou as mans e fixo que a pro-
mesa da anterior corporación, que 
comprometera (de palabra) 40.000 
euros para a organización deste En-
contro, quedase en nada. Quen es-
cribe estas liñas preferiría (sen dú-
bida) falar das velas enchidas das 
embarcacións de dentro e fóra de 
Galiza pasando fronte a Cortegada, 
das risotadas e da música improvi-
sada que cada noite enchía as carpas 

situadas no peirao carrilexo ou do bo facer dos ar-
tesáns que acudiron a esta cita. Mais sería inxusto fa-
celo así cando sacar un novo Encontro adiante custou 
moita suor e dores de cabeza provocados pola falta de 
compromiso do goberno local vilagarcián.

Toda unha lección de elegancia foi a que (penso eu) 
lle deron os membros de Rompetimóns e os da Fe-
deración en xeral ao Concello de Vilagarcía. E é que 
a pesar de que, xa no primeiro día do Encontro, que-
daba máis dun “fleco” no aire, ninguén puxo obxec-
ción a que o alcalde subise ao palco para loubar o bo 
facer dos voluntarios, comprometer o seu apoio ao 
evento e aínda atreverse a suxerir un futuro novo acto 
deste tipo na localidade. Mentres, eran as mulleres 
e os membros de distintas asociacións socioculturais 

CaRRIl 2011, oU “Do IT YoURSElF”

Sole Rei

carrilexas os que ían e viñan para ter lista a comida 
e o acomodo para as tripulacións chegadas de toda 
a Península Ibérica, e aínda doutros países. E tamén 
eran estes cidadáns de a pé, e non ningún responsable 
político, os que se preocupaban porque os miles de 
visitantes marchasen contentos e con un bo recordo 
do seu Carril.

Había que estar metido no allo para saber que naquel 
Encontro non era ouro todo o que relocía, e que a 
organización distaba bastante de atoparse satisfeita. 
o desinterese da administración foi tal que, co evento 
xa en marcha, o Concello aínda non se dignara desig-
nar ao seu representante no comité organizador. algo 
que provocou situacións indesexables. algúns exem-
plos: a comida que houbo que tirar porque non houbo 
quen solucionase o fallo eléctrico que se produciu no 
colexio onde se preparaba o rancho para tripulantes e 
voluntarios, ou a digamos cómica escena protagoni-
zada por algúns membros de Rompetimóns, que tive-
ron que botarse á rúa para buscar contentores nos que 
botar os desperdicios dos pratos despois do xantar.

E aínda así, a ninguén lle faltou un sorriso. Eu mes-
ma fun a Carril todos e cada un dos días que durou 
o Encontro, e voltaría cen mil veces máis a esta vila 
de pedra e sal habitada por xente traballadora e de 
palabra. Porque mentres uns enchían a boca tratando 
de acaparar titulares con méritos alleos, outros traga-
ban a bile e puñan boa cara para que o Encontro fose, 
coma sempre foi, un éxito e un punto de encontro no 
que aprender e compartir. E sen dúbida así foi.

Mentres o galeón Illa de Cortegada, daquela recén es-
trenado buque insignia da asociación Rompetimóns, 
lucía fachendoso no peirao carrilexo, outros prepara-
ban os aparellos para dar unha volta polo mar arou-
sán. Moitos flashes, eloxios e gabanzas acaparou este 
barco, o xoguete novo dos anfitrións do Encontro. 
Pero tamén os arredor de douscentos navíos que des-
de Andalucía, Catalunya, Euskadi, Francia, Portugal 
ou Irlanda se achegaron a este porto vilagarcián.

Hai dous anos, en Carril, moitos (coma min mesma) 
tiveron a oportunidade de coñecer a fermosa e singular 
illa de Cortegada, parte do Parque nacional Marítimo 
Terrestre das Illas atlánticas. Territorio no que os valo-
res naturais dun lugar no que medra o bosque de lourei-
ro máis extenso de Europa se mesturan co magnetismo 
dunha historia na que, coma nos mellores contos de 
fadas, non faltan reis, máxicos carballos “comepedras” 
nen xente de a pé disposta a loitar polo que é seu.

Hai aínda non moitos meses a xunta local de goberno 
de Vilagarcía remitiu un escrito á Federación Galega 
pola Cultura Marítima e Fluvial (FGCMF) comuni-
cando que non pensaba asumir a débeda pendente do 
Encontro porque xa tiña posto 1.173 euros para gru-
pos de gaitas e rondallas; 3.000 para a difusión do 
evento no Salón náutico de Barcelona e case 7.500 
para a gravación do CD “Porto de Vilaxoán” da atlán-
tica Vapora orquestra de Vilaxoán, así como 27.000 
para a construción do galeón Cortegada. o goberno 
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local, máis interesado en eludir a súa responsabilida-
de que en valorar o beneficio que para a localidade 
supuxo a visita de miles de persoas de dentro e fóra 
do estado español, quere dar a entender o que non é, 
pois as contías correspondentes ao disco vilaxoanés e 
ao navío carrilexo corresponden a acordos suscritos 
á marxe da organización do encontro. É máis: cando 
o Concello acordou colaborar economicamente con 
Rompetimóns para construír o galeón Cortegada, aín-
da non se tiña decidido sequera que o X Encontro se 
celebrase en Carril.

Pero “donde dije digo, digo Diego”. E é moi sinxelo 
desvincularse do que prometera un equipo de gober-
no anterior (que, todo hai que dicilo, tampouco deixa-
ra consignada en ningures a correspondente partida 
para este Encontro). Mais o que quedan son os feitos. 
E para min Carril foi e será, máis aló da experiencia 
única que supón cada un dos encontros, un exem-
plo único de autoxestión e de organización social.  
longa vida á xente do mar!

Carril 2011 Carril 2011
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Na outra banda do mar constrúen o navio:
o martelar dos calafates resoa na mañá, e non saben

que están a construír a torre de cristal da miña infáncia.
Non saben que cada peza, cada caderna maxistral

é unha peza do meu ser. Non saben
que no interior da quilla está a medula mesma

da miña espiña dorsal; que no galipote a quencer
está o perfume máxico da vida.

Que cando no remate ergan a vela, e a enxárcia
tremole vagarosamente no ar

será o meu corazón quen sinta o vento,
será o meu corazón.

Antón Avilés de Taramancos  
(1935-1992)

Carril 2011
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