Barcos e capitáns • Rompetimóns entrevista • As regatas de remos no San Fidel

A ponte de mando

A CRUXÍA

Xa no número cero da nosa revista, a asociación ROMPETIMÓNS expresou
dunha maneira absolutamente diáfana a súa sensibilidade coa longa tradición da
vila de Carril pola vela latina.
Coa aparición deste primeiro número, a nosa asociación quere abranguer tamén
as inquedanzas lúdicas e deportivas que se están a dar no sentir da nosa xente, que
por falta dunha asociación como a nosa non teñen reﬂexo no percorrido cultural
do noso pobo, e é precisamente nestas carencias onde se percibe un aumento extraordinario de novos aﬁliados.
A morea de actividades de Rompetimóns van desde a creación dunha páxina web
ata a presentación aos medios de comunicación dos nosos proxectos. Rompetimóns
foi quen de organizar unha conferencia no Día Mundial do Medio Ambiente aproveitando o momento tan especial que vive a illa de Cortegada.
A nosa asociación tamén mantén contactos e somos invitados a concentracións
deste tipo de embarcacións que organizan outras asociacións, tanto galegas coma
do resto do Estado. Mais o reto estrela de Rompetimóns para este verán é a realización das regatas, o espírito deportivo que se está a respirar fai que os peiraos estean
ateigados de xente durante elas.
Para Rompetimóns o feito de entrar a formar parte da Federación Galega pola
Cultura Marítima e Fluvial abre un vieiro por onde as nosas ilusións teñen necesariamente que converxer.
Captar o pulo das novas xeracións, xunto co ventiño histórico dos nosos vellos
debidamente cazado e canalizado polos chamados novos veteranos, poden dar un
bordo perfecto no que navegar polo eido da cultura mariña. Esa será a nosa meta.
Contando sempre coa vosa colaboración, o mellor, amigos e amigas está por vir.
Boa travesía.
A XUNTA DIRECTIVA
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Caderno de bitácora

Apuntes sobre o Regulamento da clase
“vela latina” do clube Rompetimóns
Hai só uns meses teimabamos na realización dun Regulamento
de vela tradicional e xurdiu como principal tarefa a medición dos
botes actuais e a elaboración dunhas regras especíﬁcas polas que
todos nos poidamos rexer.
Xamais existiu ningún tipo de norma que acoutara a construción
ou o deseño dos botes a vela latina; todas as tempadas se vían vir
fortes liortas sobre o que “debía ou non debía permitirse”.
Todo iso debíase á falta de deﬁnición das regras de xogo ou
á carencia destas. É por este motivo polo que a nosa asociación
decidiu elaborar un Regulamento técnico que remate ou minimice
estes problemas.
O Regulamento que estamos a aplicar só busca unha uniﬁcación
de criterios para englobar as embarcacións máis parellas, tentando
evitar as compensacións ou outras medidas alternativas.
ROMPETIMÓNS quere fuxir da controversia que pode
emerxer á hora de facer cumprir o regulamento. O único interese
que persegue é o de manter a tradición, potenciando a inﬂuencia
da tripulación e a preparación do bote e diminuíndo no posible as
diferenzas destes.
A nosa asociación pretende tamén afastar a escalada de custes
nos complementos, polo que se limitan os materiais que se utilizan
e tamén, como non, a mellora da seguridade a bordo.

Obxecto do Regulamento

- Dimensións principais.
- Construción do casco.
- Complementos e velame.
- Elementos de seguridade.
O seu cumprimento posibilita que os armadores poidan
participar nas regatas e trofeos que ROMPETIMÓNS organiza
para esta tempada.
Cómpre dicir tamén que as regras sobre elementos de seguridade
non substitúen, senón que complementan, as normas oﬁciais de
seguridade vixentes emitidas polas autoridades de Mariña. Esta
regulamentación será de obrigado cumprimento segundo os prazos
que se indican a seguir.

Regras

Vixencia

Dimensións principais (agás botes xa construídos)
Construción do casco (botes construídos a partir da norma)
Complementos do casco
Elementos de seguridade

Tpda. 2004
“
“
“
“
“
“

En números posteriores iranse desenvolvendo varios apartados
deste Regulamento, tratando de facer ﬁncapé naqueles que máis
controversia producen.
Boa navegación e lecer para todos.

Establécense unha serie de normas nos seguintes apartados:

José M. Millán Armas

Tempada 2004

Clasiﬁcación Xeral Provisional de Regatas
CLASIFICACIÓN
FINAL / PROVISIONAL
1º
2º
3º
4º
5º
6º
7º
8º
9º
10º
11º
12º
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NOME
BARCO
VL 15. ARELO
VL 02. FERRIÑO
VL 13. MEIGA
VL 05. TIFFON
VL 09. ROMPEPEDRAS
VL 06. DELFIN
VL 03. XA VEREMOS
VL 11. GATO 1
VL 17. MUXE
VL 07. TINTIN
VL 01. O PAI
VL 00. E MEU

REGATA
3/7/04
1
4
2
3
5
6
13
13
13
13
13
13

REGATA
10/7/04

REGATA
11/7/04

REGATA
17/7/04

REGATA
18/7/04

TOTAL
PTOS.

1
2
4
5
6
13
13
3
13
13
13
13

1
2
3
13
4
13
13
13
5
13
13
13

5
5
7
1
6
2
4
8
13
13
13
13

3
7
4
6
2
9
1
10
7
10
13
13

6
13
13
15
17
30
31
34
38
49
52
52

DESCARTE
PEOR RESULT.
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6
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13
13
13
13
13
13
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Retos

Regatas na praia Compostela

Non podemos deixar de citar dúas referencias obrigadas nesta primeira singradura,
polo que representan e pola inﬂuencia que teñen para os nosos obxectivos como asociación.
De Staffan Mörling, a través do seu traballo As
embarcacións tradicionais de Galicia abonda con
recoller un parágrafo que acompaña moitas
das nosas cavilacións sobre os retos que motivan a nosa actividade: Unha embarcación representa comunicación. É este o carácter que a fai tan
interesante para o estudio etnolóxico. Non é só un
medio de comunicación,do ﬂuxo e intercambio culturais a través dos espacios marítimos, de relacións
e conexións ó longo das augas navegables. Humilde
pero eﬁcientemente, as embarcacións, probablemente dende os primeiros tempos da navegación, levaron a inﬂuencia cultural non somente cos obxectos
transportados senón incorporando nas súas propias
estructuras deseños e solucións técnicas novas estimadas como melloras das calidades mariñeiras ou,
simplemente, da capacidade.
Gostaríanos render homenaxe a esta guía
de cabeceira de quenes navegamos polo complexo océano da tradición mariñeira, e aproNº 1 • XULLO 2004

veitamos a ocasión reclamando a atención da
institución e da autoridade competente para
que procedan á reimpresión deste texto, patrimonio común xa de galegos e galegas. Os
esforzos que se están a producir en diferentes
puntos da xeografía galega por recuperar o
noso mar, agradeceríano. Non era mala ocasión a coincidencia no tempo de quen é hoxe
en día responsable político da Consellería de
Pesca, Xosé Henrique Rodríguez Peña, e de
quen animou desde a mesma reponsabilidade
en 1989 a súa edición. Pola conta que nos trae
e como unha orientación do noso quefacer
realizaremos as xestións que estean ao noso
alcance para recuperar e difundir achegas tan
importantes.
Tamén neste ano de 2004, dáse unha feliz
coincidencia coa nosa andaina, dedicando a
Real Academia Galega o Día das Letras Galegas a Xaquín Lorenzo Fernández, “Xocas”,
etnógrafo e arqueólogo continuador do labor
da Xeración Nós, membro do Seminario de
Estudos Galegos e da Real Academia Galega, que ﬁxo da recuperación e o estudio do

patrimonio cultural de Galicia o seu guieiro
vital. Lembremos, por ser do noso interese
particular, obras como O mar e os ríos, e o estudio pioneiro no eido da etnografía marítima
doutra vila mariñeira, recollido na revista Nós
co título As dornas do Porto do Son, un traballo
no que, a partir dunha embarcación mariñeira
tan representativa, desenvolve unha visión antropolóxica global.
Representa pois un modelo na actividade
investigadora da cultura marítima de Galicia,
preocupado por recoller e transmitir a complexa realidade das xentes do mar. Con tal motivo, entenderedes que a xente nova que, aos
poucos, ímonos achegando ao noso ser galego
mariñeiro, nos exemplos citados e noutros que
iremos recollendo en números sucesivos deste
veículo de expresión das xentes que amamos o
mar do Carril, vai marcar o rumbo da recuperación da nosa historia local e o noso propio
compromiso, que eles comezaron a achandar
con tanta ilusión e esperanza.
Marcos Rodríguez-Abella
Noa Ferreira
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responsabilidade dos capitáns na navegación antiga sobre barcos, mercadorías e
tripulación era total. Da pericia do capitán dependía a integridade do buque, a integridade
da mercadoría que transportaba e as vidas da
tripulación. A el esixíaselle a arribada ao porto
coa mercadoría íntegra, tal e como se lle entregara no porto de orixe. Arredor das avarías
que puidera sufrir a mercadoría transportada
xurdía deseguido a cuestión da responsabilidade e, polo tanto, de quen debía facerse cargo dos custos das correspondentes indemnizacións. A apertura de zapóns no porto era un
trámite no que interviñan comprador, capitán,
testemuñas e, en ocasións, autoridades locais.
Determinar se a avaría da mercadoría
existía xa no momento de ser embarcada, se
se debía á mala práctica da navegación ou, por
último, ao propio estado do tempo e á diﬁcultade daquela, determinaba unha responsabilidade que se empezaba a dilucidar coa
apertura de zapóns no porto e ante a presenza
dun notario.
A documentación notarial froito deste
trámite é a que nos ofrece unha información
valiosa sobre o tráﬁco portuario que en tempos houbo en Carril. Nos protocolos notariais
de don Ramón Carril, notario que foi deste
porto, aparecen valiosos datos para reconstruír
a actividade marítima que ao longo do último
terzo do século XIX testemuñaron os nosos
peiraos.
O trámite da inspección do buque podía iniciarse ben por parte do destinatario da
mercadoría ou ben por parte do propio ca-

H

ai bastantes anos, cando todavía era eu
un neno, xa viñan pescar estes mariñeiros de Pontecesures ás nosas praias de Carril.
Seu nome, en contra do que pensa a maioría
da xente, non ven do galego valar “rodear cun
valado”, senón dun artefacto chamado embalo,
do que eles se servían para espantar os peixes,
como logo veremos.
A dorna, que eles chamaban meco, era a
súa embarcación e tamén a súa vivenda. Toda
a tripulación compoñíase de dous homes, case
sempre da mesma familia. Salvo cando tiñan
que facer a comida ou a venda do peixe, a vida
realizábana enteiramente a bordo. E mentras a
marea devalaba, despois de largar as redes, nas
horas de descanso, botábanse ambos os dous
a dormir no escaso aloxamento da proa servíndolle de colchón unhas esteiras de esparto.
Este estreito espacio situado debaixo da cuberta chamábase a tilla, e para poder introducirse no seu interior había unha entrada pe6 - A CRUXÍA

Barcos e capitáns
pitán. Para o primeiro dos casos, valga como
exemplo a protesta que realiza, en marzo de
1876, don Guillermo Rueda Suárez, de cuarenta años, industrial y vecino del Barrio de la Fábrica
de Carril, representando a D. Benigno Artime Álvarez, vecino de la ciudad de Santiago, y dueño de
la Fábrica de Curtidos de que es factor el Sr. Rueda.
Trátase da recepción dunha partida de cortiza de carballo destinada aos labores da fábrica
de curtidos que existían no lugar que hoxe
coñecemos como Xardín de Artime e que dá
nome ao seu contorno.
Naquel acto, Rueda Sánchez hace constar
que había hecho un pedido de corteza de roble para
las funciones del curtido de la Fábrica a D. Luis
Santos Amezaga, del comercio de Bilbao, que lo ha
remitido en varias partidas y en una de ellas, el
cargamento transportado por D. Emiliano Baltar
Martínez, vecino de Leiro (Cervo), en el buque de
su mando… , se han observado en la corteza gran
ﬂojedad, casi podrida, por efecto sin duda de haber
sufrido avería por mojadura, y por secarse después
y soportar las inclemencias de la intemperie durante
largo espacio… por lo que viene a ser inservible
en su mayor parte y ocasiona semejante defecto y
perjuicios considerables, que se encuentra en el caso
de protestar contra el vendedor, cargador, remitente,
buque, capitán y más personas que sean o fueren
responsables del defecto advertido.
A partir dese momento é o capitán do
barco o que dá testemuño sobre a carga e so-

bre o estado en que a recolleu, ou ben sobre
as incidencias que na travesía puideran ocasionarlle dano.
Outras veces, os propios capitáns de barco
son os que, despois dunha travesía accidentada,
realizan a súa propia protesta por avería de mar
co obxecto de facer constar que os posibles
danos da carga débense ao mal estado do mar
ou a calquera accidente na navegación.
Aquí en ocasións interveñen, á hora de
avaliar os danos, unha serie de peritos que nos
van dando conta dos mariñeiros de Carril do
século XIX. Para este trámite son chamados,
por exemplo o 15 de marzo de 1884, don José
María Guillán Río e don Xosé Benito Castromán Guisande, ambos pilotos e veciños de
aquí, que testiﬁcan cando tamén interveñen
don Santiago Sierra Yáñez, xuíz municipal, e
o ﬁscal don Manuel Franco Río. A todos eles
acompaña en calidade de consignatario don
Salvador Buhígas e Prat.
Os capitáns de barco -de Carril podemos
citar, ademais dos anteriores, a don Serafín
García Señoráns, don Vicente Rivas Gómez
ou don Agustín Patiño Canabal- promoven a
protesta por avaría de mar facendo, na xustiﬁcación dos danos causados polos temporais
sufridos na travesía, auténticos relatos de mariñeiría onde se aprecian de maneira directa as
diﬁcultades da navegación da época e a pericia de quen tripulaba os barcos.

Os “Baleiros” de Pontecesures
chada cunha trampa co nome de tambuche.
A embarcación empregada levaba o nome
de meco, porque respostaba á mesma construcción e medidas cas dornas dos pescadores de O Grove, coñecidos polo alcume de
“mecos”.
O momento máis atraente e familiar da
xornada era o dedicado á comida, consistente
nunha caldeira a base de patacas e peixe fervidos, misturado con pemento doce e adobado
todo con sal e abondante aceite. Deste xantar
servíase cada un como mellor podía, pero o
máis común era cun paíño a modo de garfo confeccionado cunha navalla. A comida da
noite, pola contra, adoitaba ser un caldo, a base
dunhas berzas cocidas con patacas e máis un
cacho de unto.

Aproveitando as mareas, largaban as redes
dúas veces ao día, no momento das preamares,
e logo agardaban o seu devalar ata co espacio cercado quedaba en seco. Escollían para
esta tarefa unha enseada areosa, pero buscando sempre que dentro do caladoiro quedasen
pedras no medio e que poidera ser fácilmente
pechado polo aparello de pesca.
Neste sistema de captura, a arte de cerco
que empregaban era coñecida polo nome de
beta, consistente nunha rede de enmalle dun
só pano, duns tres metros de alto e composta
de varias pezas de sesenta metros cada unha,
cos seus ﬂotadores de cortiza e lastrada con
chumbos. Para tender esta rede no caladoiro,
mentras un mariñeiro ía remando o outro
ocupábase de largala pola popa, e unha vez
Nº 1 • XULLO 2004

Tomamos como exemplo destes relatos o
que fai don Antonio Patiño Canabal, de trinta
e un anos, capitán do bergantín JF que chega a
Carril o 27 de decembro de 1877, procedente
de Cardiff e cun cargamento de carbón que
ten como destino Barcelona. Di así: (…) salió
de Cardiff en la mañana del 18, bajo dirección del
práctico… y con viento ﬂojo que luego roló a norte,
tomándole por avante y por efecto de la corriente a
pesar de mandar el práctico tomar fondo, no pudo
evitar se llevase sobre otro buque, al parecer, inglés,
sufriendo un choque que produjo la rotura de cuatro barraganetes, bateola, falquín y dos obenques de
la jarcia del trinquete de babor. En tal situación,
se ajustó por el práctico un vapor que les sacó al
canal, se ha procurado arreglar la avería del mejor
modo posible y se ha continuado el viaje con más
o menos buen tiempo, vientos variados, mar gruesa
y diferentes alteraciones; por los cuales en algunas
ocasiones se obligaba el buque a trabajar considerablemente en casco y aparejo y se han tomado unas
cuantas disposiciones aconseja la pericia y la prác-

tica, anotándose al detalle las observaciones y vicisitudes…hasta que ayer anocheció con mal aspecto
por el tercer cuadrante; roló el viento duro de SO y
se ha cerrado en agua. Sobre las doce, a la vista del
faro de Cíes, aumentando el viento y el mal cariz, se
viró por redondo, se aguantó en vuelta del NO, pero
notándose la excesiva caída para tierra y mar gruesa
del mismo NO; por no introducirse mucho en el
seno, y por no exponerse a la imposibilidad de salir
para afuera a causa de la violencia del viento que no
permitía largar vela, consultada la tripulación, se ha
resuelto arribar, dirigiéndose a meterse en la Ría de
Arosa, que estaba a sotavento, y puestos en popa y
en demanda de embocadura, a eso de las cuatro de la
mañana se alcanzó ponerse dentro de Sálvora (…).
Noutras ocasións son outro tipo de barcos
os que sofren as inclemencias do mar. Trátase,
para a data do 16 de abril de 1877, do vapor mercante Victoria, capitaneado por don
Domingo Menéndez Vigil, que, con carga
xeral, saíu de Santander con destino a Barcelona. Dunha maneira case literaria, o capitán

que xa estaba completamente tendida, para
mantela tensa e ben arranxada, armábana cuns
paos ou varas que a intervalos espetaban na
area a modo dunha estacada. Rematado este
labor, viña entón o traballo máis penoso, xa
que, para que o peixe máis miúdo mallase na
rede, había que espantalo batendo a superﬁcie das augas. Utilizábase con este ﬁn o que
se chamaba o embalo: unha pedra amarrada a
unha rabiza de cabo para poder embalar ou bater o mar con ela dende a mesma embarcación.
De aquí que estes mariñeiros fosen coñecidos
polo nome de baleiros (1), debido a este útil do
que se axudaban nesta forma de pescar.
Para esta tarefa de bater o mar, un mariñeiro en pé manexaba o embalo pola popa da
embarcación, e o outro, sentado no barco de
vogar, mentras remaba, servíase ás veces tamén
das pas dos seus remos para colaborar no mesmo labor de golpear as augas.
Cando despois de devalar a marea que-

daba toda a ribeira en seco, ían recollendo o
peixe que estaba enmallado na rede e mailos
outros que nadaban nas pozas, pero unha parte bastante importante, especialmente as sollas,
mantíñanse ocultas metidas no medio da area,
e entón tiña que descobrilas cos pés, pisando
a modiño e coidadamente todo o areal que
abarcaba a superﬁcie cercada.
Pescando deste xeito, tan particular e
sinxelo, podían capturar naquel entón, en cada
marea, ata varios kilos de peixe: como sollas,
raias, robalizas, linguados, múxes, réos…, á
parte doutras especies máis miúdas.
Estes pescadores que viñan a Carril, curiosamente, nunca comerciaban as súas capturas
nas pescaderías, senón que eles mesmos ían a
vender a polas casas veciñas da beiramar onde
xa tiña unha clientela ﬁxa e coñecida de sempre. E moitas veces, como ao parecer o tempo
das súas vidas estaba regulado polo abalo e devalo das mareas, aínda que fose ás altas horas
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describe as incidencias da travesía ata o noso
porto: (…) dejado el puerto de La Coruña en la
tarde de anteayer y colocados fuera de puntas y bajos, se emprendió la marcha a toda máquina, se ha
navegado rumbo de costa con cielo encapotado, mar
llana, viento ﬂojo y variable y con las precauciones y
disposiciones que aconseja la pericia, la práctica y la
prudencia. Sobre la una de la noche soplaba viento
fuerte por el SO, era gruesa y considerable la marejada y rompiente que invadían la cubierta, en grado
que la cerrazón no permitía verla ni conseguir librarla de agua. Amaneció con el mismo tiempo y cada
vez fue engrosando más y era peor el estado de la
mar que obligaba a sufrir fuertes bandazos al buque
y a trabajar extraordinariamente que se han visto en
la necesidad de largar velas arrizadas para aguantar
los grandes balances y cabezadas y, a las cuatro horas, se ha podido reconocer la Isla de Sálvora, se ha
seguido en su demanda con más o menos variaciones
y vicisitudes y por ﬁn se ha logrado alcanzar esta
bahía en donde ha fondeado ayer a cosa de las siete
de la tarde y fue admitido a libre práctica.
Son moitos máis os testemuños que esta
documentación nos achega sobre o tráﬁco
marítimo e que nos falan dos capitáns – a súa
orixe e idade -, dos barcos –o tipo e o lugar de
matrícula -, da mercadoría transportada, dos
destinatarios desa carga, das rutas marítimas e
que tiñan un punto de arribada en Carril…,
todo isto no medio dun glosario de expresións mariñeiras propias de tempos e barcos
nos que os capitáns non contaban con máis
medios que a súa pericia e a súa práctica.
Marcelino Abuín Duro
Historiador

da noite ou mesmo de madrugada, non tiñan
o menor reparo de chamar a calquera porta
para ofrecerlles o producto da súa pesca.
As campañas de pesca destes homes duraban entre oito e quince días, dependendo do
estado do tempo e do número de caladoiros
visitados. Pero tras o descanso dominical ou
festivo nas súas casas do porto de Pontecesures, voltaban novamente a faenar durante todo
o ano.
Rematamos con verdadeira nostalxia estas lembranzas da nosa infancia, non sen antes
deixar de expresarlles a estes humildes e sufridos mariñeiros pescadores, hoxe xa ausentes
da Ría, a nosa admiración e respecto.
Luís Viqueira Valdés
Capitán
(1) No porto de A Guarda, co mesmo étimo, unha punta donde
bate moito o mar chámase Baloeiro.
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As regatas de remo no San Fidel

Regatas de remos de mulleres 1945, o Flor e O Diez Primitos

No Carril, polo San Fidel, hai
xa cen anos disputábanse as célebres regatas de botes de catro
e seis remeiros con temoneiro e
mais a case sempre polémica regata de mulleres.
Falar do San Fidel no pasado século é falar de tempos de
depresión económica, alá polos
anos corenta e sesenta.
Cómpre destacar o aspecto
lúdico que aínda aniña nestas regatas, non exentas dunha diáfana
carga competitiva, síntese dunha
estratexia individual, o patrón,
e do traballo do grupo coa súa
principal ferramenta o bote.
Son moitos os nomes e alcumes que gañaron o seu lugar na
memoria do pobo. ¿Quen de vós,
mariñeiros de toda a vida, non
lembra avezados patróns como
Tuchiño o Chepiña?. Famosa e
a súa arenga á tripulación, case
sempre gañadora: “plato-bisté,
plato-bisté”. Eran tempos duros e
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Obra atlética recreativa de remo de Carril, na praia de Compostela

decote os seus remeiros esforzábanse ata extenuación para gañar
os dez pesos.
Viñan ao San Fidel botes e
tripulacións de Rianxo (coa Manuela), de Vilaboa (co Ardilla), de
Vilaxoán (co Carmelo e o Chato), de Cabo de Cruz, de Vilagarcía con Rabala e os seus estibado-

res, da Renfe, por citar algúns.
Do Carril tripulábanse o Andrés e o Halcón dos Bichos; os
que vivimos de Urbano; o Julián
e o Flor, a xoia dos irmáns Iglesias; o Tragalorchas dos Lucas, entre ambos.
¡Que dicir de patróns como
o tío Camilo o Canabal, avezado

patrón e gran coñecedor de correntes, valos e mareas que co seu
bote O Diez Primitos. deu tardes
de gloria á súa tripulación!. De
patróns como Cheruga ou Tucho
e Joaquín Crespo co Emeu, dos
Marabillas, dos Guerreros, Macarelos, Nachos e Pizarrillos, toda
unha xeración irrepetible.
Co estoupido do primeiro
foguete, saían como chispas os
botes, soaban as gaitas cos peiraos ateigados de xente; subidos
as árbores da Alameda apostábase
xa na primeira virada. Tocaba a
banda algueiradas galegas, ruxía o
xentío e, ao ﬁnal, gloria, só gloria
para os vencedores, que recollían
o seu triunfo no palco do xurado, galanamente decorado para a
ocasión.
Despois o xantar. As tripulacións mataban a fame para gozar
logo da verbena. Eran tempos.
Chicho Berride
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O pasado cercano

Primeira estrada Carril-Santiago

Adoquíns á espera de ser transportados

Faite socio da
“Rompetimóns” e
axuda a manter a
tradición mariñeira que
é a Vela Latina. Apoia
económicamente os esforzos
por facer unha Escola de
Vela Tradicional.

Pataches no peirao
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Colabora nos actos e
actividades da nosa
Asociación. Somos máis de
30 asociacións en Galicia
que, a través da Federación
Galega pola Cultura
Marítima e Fluvial, están
traballando para que esta
parte da nosa cultura non
se esqueza.
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Hidrotoponimia da Ría de Arousa: Carril (2ª Parte)
O sentido do seguinte estudio é catalogar
os diferentes accidentes costeiros (praias,
puntas, arrecifes...), accidentes emerxentes (illas, laxes, pedras…), relevos submarinos importantes para a navegación (fondos, baixos…), orónimos correspondentes a
determinadas cumes ou altos que constitúen
puntos de referencia para a navegación e outros
nomes relacionados co mar que enriquecen a
nosa toponimia marítima. Na localización dos
diferentes accidentes marítimos respectáronse
as enﬁlacións tomadas a mediados do século
XX aínda que moitas delas non sirvan para a
navegación actualmente. Igualmente menciónanse pedras ou outros elementos que xa só
forman parte da memoria dos nosos maiores.
Para a redacción deste traballo acudiuse
a diversas derrotas e cartas náuticas da zona.
Ademais quero salientar a axuda inestimable
de moitas persoas do mar que enriqueceron
con seu saber este estudo e aos que llelo quero
dedicar. E tamén ás novas xeracións para que
lle sirva de referencia para as súas navegacións
a vela e como un patrimonio que conservar
na súa memoria.
1. FONDEADOIRO DE CARRIL: está
a 1.000 m ao sur de Cortegada e a 4.7 m
de profundidade. Na enﬁlación do monte
Sobrán co alto do monte Ferrazo, e na da
punta suroeste da illa de San Bartolomeu
tocando ao illote do Con pola súa parte
nordeste. Toda a enseada, en xeral, é sitio
de fondeo que pode elixirse co escandallo,
resgardándose de baixos e perigos.
2. PUNTA DO FRADIÑO: punta ao noroeste da illa de Cortegada. Nos seus fondos atópanse pecios de barcos romanos.
3. FONTEÍÑA: fonte actualmente desaparecida e que está tapada polo miradoiro da
Rosa.
4. GOLFO DE FÓRA: rodal de terra con
8.1 m de profundidade e a 800 m ao 246º
do Con.
5. GOLFO DE TERRA: rodal de terra
con 4.3 m de profundidade e a 400 m ao
294º do Con.
6. PEDRAS DA INSUA: situadas na actualidade no viveiro de Toleno.
7. A FANGUEIRA: zona de libre marisqueo situada entre punta Corveiro en
Cortegada e A Granxa. Os maiores din
que o nome correcto é A Sebá.
8. MALECÓN DE CARRIL: peirao novo
do porto de Carril. Foi construído en 1866
e recentemente ampliado no ano 1999.
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Carril

9. MALVEIRA CHICA ou ILLA DOS
RATOS: illote raso, tendido do NW ao
SE sobre un arrecife que descobre en
baixamar, metade area e metade arrecife.
Na baixamar aparece unida á Malveira
Grande. 42º36’42’’-08º47’31’’. Remata cara o SE nun illote chamado Punta
da Cabra. Está cara o suroeste da illa de
Cortegada, separada desta por un canal de
100 m de ancho e fondos inferiores a 1 m.
Durante a rexeneración da praia de Compostela as barcazas que recollían area nos
bancos do Ulla, ao pasar por este estreito
cargados e a media marea, ás veces embarrancaban e soltaban a area que transportaban para quedar a ﬂote. Así se modiﬁcaron os valores de sonda polo que resulta
desaconsellable a navegación de barcos de
orza en baixamar e media marea.
10. MALVEIRA GRANDE ou ILLA DE
SAN BARTOLOMEU: illote case triangular ao suroeste da illa de Cortegada, ten
notable relevo. Atópase ao WSW da anterior e ten o seu eixo maior de norte a sur
Foi cemiterio da Escuadra Inglesa. Tamén
se coñece como illa dos Cans, debido
a que os de Vilaxoán abandonaban alí aos
cans. 42º36´35”-08º47’44”.
11. PEDRAS DOS NACHOS: dúas pedras,
unha máis grande que a outra, dentro do
viveiro dos Nachos, entre punta Corveiro
e a enseada dos Baleiros.
12. PRAIA DO BATEL: enseada situada

entre as puntas Cauláns e Fradiño. Segundo algúns autores foi unha praia de resgardo dos viquingos nas invasións a estas
zonas nos anos 800 da nosa era.
13. O SERRO: pedra situada entre as illas
Malveiras grande e pequena.
14. PEDRAS DO CABO: pedras situadas
na prolongación do peirao vello.
15. PEDRAPEQUENA: pedra cuberta por
5.4 m de auga ao suroeste das Briñas e a
tres cabos e medio do con de Malveira (ao
286º). 42º36’42’’-08º48’37’’.
16. PEDRO DO XAN: penedo que se descobre na baixamar ao suroeste da Briña
grande. 42º36’48’’-08º48’21’’.
17. PEDRIDO: arrecife marisqueiro de
60.000 m que se descobre en baixamar 150 m ao sueste do porto de Carril.
42º36’39’’-08º46’28’’.
• PEDRA GRANDE: pedra máis sobresaínte deste arrecife. Antigamente era
utilizada para mallar o trigo.
18. PEIRAO VELLO: primitivo peirao do
porto de Carril. Segundo documentos foi
construído no ano 1512.
19. PEDRA DO PICO: a que se toma
como punto de arranque dunha liña ideal
a Rianxo, como límite da Fangueira
(diante da Canteira de Bamio).
20. PORRÓN DE CARRIL: dúas pedras
que se descobren na baixamar ao sur do
porto de Carril, a tres cabos da praia. Ten
baliza cega. 42º36’28’’-08º46’42’’.
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21. PORTUGALETE: arrecife que avanza
150 m en punta ao sur do porto de Carril;
descóbrese na baixamar formando a praia
de Portugalete. 42º34’02’’-09º04’52’’.
22. RAMPLAS: desde a rampla de Alemparte ata A Fábrica temos as seguintes
ramplas: Alemparte, Baltar, Covacha,
Portugalete, Lonxa, Loliña, de Tocho
ou de Portela, da Pereca, de Crespo,
da Rosa e da Fábrica.
23. PUNTA DE REBORDEXO: a punta
máis ao occidente na illa de Cortegada
(inicio do Vao do Louredo). 42º36’59’’08º45’25’’.
24. PUNTA DE REBUDEXO: punta na
parte norte da illa de Cortegada. A liña
imaxinaria desta punta á de Salto Ladrón en Rianxo, serve para as indicacións
de veda de captura de berberecho e de
ameixa na desembocadura do Ulla.
25. A REDONDA DE CORTEGADA:
popularmente coñecida por A SOBERBIA, a un cabo da parte norte da Malveira
Chica.

26. PUNTA DE ROBALEIRA: a punta
máis importante que se destaca na parte
sur do estuario do Ulla ao remontalo desde Carril. 42º37’33’’-08º46’12’’.
27. PEDRA DE ROMPETIMÓNS: arrecife de pedras que se descobren na baixamar e moi perigosas para a navegación a
vela. Situadas a dous cabos da illa de Cortegada.
28. SINAL DE MALVEIRA: pedra cuberta
por dez centímetros de auga nas maiores
baixamares, situada a 100 m ao sur-sueste
da punta suroeste da illa Malveira Grande.
42º36’30’’-08º47’50’’.
29. TOUZA DO RÍO: cabezo pedregoso
baixo 4.9 m de auga e baixo un beiril
de 11 m ao sueste das Malveiras e a catro cabos do Con (ao 265º) 42º36’34’’08º48’37’’.
30. URANIA: pedra cuberta por 1.6 m. Está
a 200 m ao NNW do extremo do peirao
do Ramal.
31. PEDRA DA SILVEIRIÑA: no 151IGC, pedra que aparece coa do Porrón

en 9263-IHM. ¿? PEDRA DO VINTECINCO”, situada no viveiro do Xudeu.
32. PRAIA DE SARTAXÉNS: situada ao
leste na illa de Cortegada.
33. XACINTA: baixo máis foráneo da Concha.Ten un fondo mínimo de 3.8 m e está
a 275 m ao NW do baixo Crucelas, na
enﬁlación das puntas Ferrazo e Preguntoiro ao 226º e na liña que une a cabeza
do peirao do Ramal co alto de San Bartolomeu (Malveira Grande). Pedra voada
anos atrás para permitir a entrada de barcos de gran calado.
34. MONTE DO XIABRE: monte ou alto
do Xiabre (635/647 m), no oriente de
Carril; unha das alturas que ao dominar a
ría de Arousa é utilizada para a orientación
dos navegantes, non obstante está a case 7
km da costa.
35. PEDRAS DAS IRMÁNS: pedras situadas na enseada sur da punta Corbeiro, na
illa de Cortegada.
Fernando Varela Morales
Profesor de ensino secundario

Concurso Rompetimóns

Desfai o nó
¿Quen está a ollar unha regata de vela latina alá polos anos cincoenta? Axúdanos…
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A resposta á foto do número anterior é:
Barco: “Luis”
Patrón: “José Maneiro Melón”.
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Rompetimóns entrevista a... Manuel Diz Búa

Xa no Bou había
carga competitiva

Empopada do Rompepedras polo Vau

Manuel Diz Búa, o Nacho,
forma parte dunha estirpe de
mariñeiros irrepetibles.
O equipo da redacción
da revista Rompetimóns tivo
o pracer de falar con el do
mundo da vela e do mar tanto no eido deportivo como
laboral. Manolo xunto cos
seus irmáns foron unha das
familias que máis ﬁxeron por
manter a nosa tradición de
vela latina. Aí tedes un extracto da entrevista que lle
ﬁxemos.
Rompetimóns: ¿Por que hai
botes de vela latina en Carril e
non outro tipo de embarcacións
como a dorna, tan común na
nosa ría?
Manolo o Nacho: Hai varias
explicacións, a máis aproximada é
que navegando Vao arriba, a vela
máis práctica é a vela latina, pois
coa vela das dornas, teriamos problemas á hora de remontar o Vao
posto que a manobra de arriarizar levaría un certo tempo e suporía un retroceso na navegación
polas correntes das mareas.
R: ¿Cales eran os labores
principais dos botes a vela latina
nos anos corenta a sesenta?
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M: As dúas funcións principais dos botes eran o bou e a recollida de cría de mexillón.
R: ¿Como se armaba a arte
do bou?
M: Para facer o lance hai que
largalo sempre a favor da marea.
De aí que o espírito competitivo nacía no bote que chegara
primeiro ao lance, porque era
o primeiro en chegar ao banco
peixeiro.
R: ¿De que tempos falamos?
M: Fálovos dos anos corenta.
O bou a vela foi morrendo coa
chegada dos racús, aproximadamente aos albores dos 60.
R: ¿Cales eran os puntos máis
afastados aos que iades á vela na
procura da cría de mexillón?
M: Chegabamos aos canóns
no Grove, as Sagres, os Carreiros
de Aguiño e ás costas de Sálvora.
R: ¿Onde se facían os botes
de vela latina?
M: No Carril había varias
persoas dedicadas á construción
de botes, mais os dous principais estaleiros pertencían ao señor Manolo o Garulo e ao señor Román. O primeiro estaba
situado na rúa da Rosa e facía
botes de popa redonda como o
“San Pablo”, e contaba tiña a arte

O Delfín axustando na ceñida
polo Vau

de facer os botes coas mellores
fasquías. O señor Román tiña
fama de traballar con boas madeiras. Tamén había outros que
facían botes dunha maneira máis
persoal, como o señor Camilo o
Canabal e os Boullosas. Tamén se
facían nos estaleiros de Cabo de
Cruz, Isorna, Rianxo, etc.
R: ¿Cales eran os mellores
veleadores naqueles tempos?
M: Había moitos, por dicir
uns poucos citarei os Xexo, Moncho Lampaso, o Cuco dos Abelendas, e os meus irmáns maiores

Juan e Tucho. Pero, xa digo, había
moitos e moi bos.
R: ¿Como faciades as velas
naqueles tempos en que non había velerías?
M: Primeiro comprábase o
pano en Padrón ou en Vilagarcía
e despois había que cortar e coser
a vela. Recordo con moito cariño ao señor Antonio o Marabillas
por ser un home adiantado ao seu
tempo. Sabía cortar as velas coma
ninguén, incluso dáballe ao gratil a curvatura axeitada para que
a vela se adaptase perfectamente
á verga como se fai na actualidade. Tamén a súa muller, Elena, lle
axudaba cosendo as velas.
Grazas Manolo
O equipo redactor de
Rompetimóns ten a obriga de
dicir que na memoria de
Manolo quedan nomes de
botes como o San Fidel, o
Airiños do Mar, Que che importa, Se calaras, o Solla, Xa
veremos, Juan Carlos, Rhin,
Aquí estoy, Diez primitos, o
Carmelo, o José, Luis, R.A.,
Sonia, Flor e 12 de Octubre,
entre outros, que tiveron o
seu lugar na historia da vela
latina da vila.
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Participa.
Faite socio
de Rompetimóns

Góstanos o mar, o mar da Arousa. A nosa
vida, nas súas múltiples manifestacións, xira
arredor súa. Pero o mar necesita da nosa complicidade, do noso apoio. Ímosllo dar, por iso
buscamos o teu concurso.
Sabemos que hoxe en día a participación
da xente nova ten baixado moito, sobre todo a
través das canles que eran tradicionais: partidos políticos, sindicatos, asociacións, por
poñer exemplos. Máis non debemos confundirnos, a xente non é que non “se mova”, que
“non participe”, senón que agora buscamos
maneiras máis dinámicas e menos burocráticas para facérmonos ver e escoitar; é dicir,
preferimos a acción. Como no caso das mobilizacións contra a guerra do Irak, ou a denuncia das consecuencias da catástrofe do Prestige. Nós temos conciencia social e cidadana,
e cando algo nos preocupa sabemos atopar
os medios axeitados para que se nos escoite.
A asociación ROMPETIMÓNS é un medio
para xuntármonos, para compartir, para reclamar, para coordinarnos con outros colectivos
con ilusións semellantes. Non queremos pecharnos en nós mesmos e temos que poñer
en marcha unha nova cultura participativa,
menos burocrática e estática, para o que é necesario unha maneira diferente de actuar. De
aí que esta páxina, que debería ser portada, a
dediquemos a pedir o apoio da xente do Carril,
e tamén de quen sinta a importancia de digni-

ﬁcar e enriquecer todo o que teña que ver coa
nosa tradición mariñeira. Os apoios poden ser
múltiples: económicos, colaborando nas actividades, facilitando contactos con persoas e
institucións, integrándote na vida asociativa…
Todo para que a nosa rica cultura herdada se
transmita con forza para o futuro. Por detrás
xa vén outra xente que mira para nós e que
non podemos defraudar. Botade un cabo, e
como di o noso rianxeiro egrexio Castelao na
revista Nós, en 1931: Non lle poñadas chatas

á obra namentres non se remata. O que pense que vai mal que traballe nela; hai sitio para
todos.

www.rompetimons.org
Rúa Estramuros nº 10 2º esquerda
36610 CARRIL
Pontevedra
Cota de inscrición: 12 euros

