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A Cabana, Ferrol, c. 1910

“Pasei a miña infancia cunha buguina na orella á escoita do rumor da
auga, e esa aliteración, como un texto obrigatorio, era un anuncio de
vocación mariñeira. [...] Co xantar cotián estaba a oferta dos movementos
das nubes, partes meteorolóxicos de Bares e Monte Ventoso, as manobras
dos remolcadores, os diques, a correntada [...] Un mar abreviado [...]
Navegar é ter sempre un porto secreto, un número máxico, unha longa
historia de amor [...] Pero a navegación verídica era outra: Enfiamos a
boca da ría de Ferrol, entre os castelos de San Felipe e A Palma, cabo Prior
[...] Este é o Atlántico e as temidas rexións da brétema [...].
Nun tempo fun dona da xerfa e das tormentas, dos rumbos e das illas.
Naveguei polos nomes máis fermosos do mapa e dei en debuxar ronseis
sobre as cartas, á procura dos portos que xamais existiron.
Hoxe, xa de volta das grandes mareas, declaramos que a vida non é sempre
unha travesía ben informada, que hai moitas maneiras de ver os mapas,
pero ben ve o que mira dúas veces a mesma paisaxe [...] Aínda persisten
os ciclos da xebra e de iodo, e un sol cenital de soportais dá nos ollos.”
Xohana Torres, 2001

As embarcacións tradicionais

|9

PRÓLOGO
Non son poucos os aspectos a destacar no libro
que nos encomendan presentarmos, o cal é unha
verdadeira honra sen prexuízo de que alguén
o teña por desatinado tratándose quen isto
subscribe dun chairego do interior.
Son moitos, en efecto, os valores que se
advirten e aprecian nesta obra, e o primeiro
deles é que estamos diante dun traballo de
innegable interese científico, de verdadeira
utilidade patrimonial e dun necesario carácter
didáctico tendo en conta como e para que foi
concibido. Tres aspectos, pois, que xustifican
sobradamente a atención que debe espertar esta
publicación e a exposición que a difunde.
Analízase aquí un patrimonio cultural
especialmente sensible, o vinculado ó mundo do
mar, un acervo que, tendo como fío condutor as
augas que abeiran Galicia e que son un dos seus
principais sinais de identidade, é enormemente
variado e espallado. Porque estamos falando
dun patrimonio, todo o relacionado co mar, que
comprende por un lado os elementos flotantes,
é dicir, as embarcacións de todo tipo e tamaño;
por outro, as construcións e o mobiliario
sitos na banda costeira e vinculados ó uso e a
explotación daquelas augas; e, en fin e aínda a
maiores, comprende os aspectos patrimoniais
chamados intanxibles ou inmateriais pero que
na súa maior parte se poden asociar a espazos,
10 | As embarcacións tradicionais

Ovidio Murguía, 1896

construcións e obxectos físicos materiais e
concretos.
Todas estas variantes do patrimonio marítimo,
tan estreitamente interrelacionadas,
maniféstanse na longa franxa de costa que foi
obxecto do traballo do I.E.S. ‘Concepción Arenal’
de Ferrol baixo a dirección de Bernardo Máiz
Vázquez e Enrique Freire Hermida. Agradecemos
persoalmente, de primeiras, que se fixaran e
se centraran nas embarcacións tradicionais
existentes entre o enclave ártabro de Lorbé e o
actual límite lucense de Ribadeo, por ser unha

PRÓLOGO

Fundación Fraguas e o Museo do Pobo Galego
e, certamente, insírese na propia idea que tiña
don Antonio Fraguas de como había que vincular
a historia e o patrimonio e como había que
explicala no ámbito do ensino.
Débese valorar tamén que tanto para
a exposición inaugurada no seu día,
afortunadamente itinerante, como para esta
publicación se optase por un formato e
un deseño claro e didáctico, consonte cos
principios e os obxectivos cos que naceu e que
así mesmo, será moi de agradecer por todos os
seus visitantes e lectores respectivamente.

das zonas máis necesitadas de investigación e
de atención no ámbito galego.
Engádase ó antedito o valor de tratarse
dun traballo feito con estudantes de 2º de
Bacharelato, coa importancia que isto ten á hora
de concienciar e sensibilizar ó mundo dos máis
novos cun patrimonio tan singular e ó tempo
tan exposto á súa deturpación ou mesmo á súa
perda. Este achegamento dos escolares á historia
e ó seu reflexo patrimonial, as embarcacións
tradicionais neste caso, cumpre perfectamente
coa intención do Proxecto Didáctico da

Francisco Llorens, 1945

O traballo premiado na 5ª edición do Proxecto
Didáctico citado e o interese de Máiz e Freire
para, nunca mellor dito, levalo a bo porto,
revélase pois como singularmente importante
nun momento en que o patrimonio marítimo e
fluvial xa é asumido non só polos expertos e
polas persoas que de xeito individual ou dentro
de entidades exemplares como a Federación
Galega dedicada a aquel patrimonio, veñen
facendo desde hai anos, senón tamén aceptado
hoxe así pola Administración e, o que é
fundamental, pola propia sociedade.
Felipe Arias Vilas
Director Xeral de Patrimonio Cultural
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DESATRACANDO
De bolina, tesa a escota

que os ventos subiar fan,

o courel baixo da auga...
¡Que gusto vela avanzar!

Que garrida vai a lancha

ca espuma que ó redor fai...
!Que dicha ser pescador

que ten por seu todo o mar¡...
(Eduardo Pondal, 1877)
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Como persoas interesadas no patrimonio
marítimo galego demos en matinar na
necesidade deste estudo ao decatarnos de que
amplos sectores da poboación galega, mesmo
ribeirá, descoñecen esa riqueza, e ao comprobar
que mentres as dornas, as gamelas, as lanchas
volanteiras e xeiteiras, os carochos, ..., do sur
de Galiza e do norte de Portugal mereceran
ser obxecto de notabeis investigacións, as
embarcacións propias da Costa da Morte, do
Arco Ártabro, do Ortegal e da Costa Cantábrica,
de diferente frasquía que as citadas, apenas
destacaban nas obras dos estudosos, apreciando
mesmo nalgúns traballos certas confusións e
máis ausencias. Eses erros e ese descoñecemento
acáenlles a investigadores que non esculcaron
abondo e á teima acientífica de querer fixar
irreais estándares tipolóxicos; mais, con todo,
aínda máis responsábeis somos quen foramos
deixando ata hoxe este eido a monte ou a
foráneos.
Polo indicado, na primavera do 2007 dende o
IES Concepción Arenal de Ferrol presentamos
un “Proxecto Didáctico” aos premios que
anualmente convoca a Fundación Antonio
Fraguas, propondo realizar dende a propia
Ferrolterra Marítima, e só nesa área, a análise
de modelos, feituras, deseños, planos, pezas,
construción, conservación e catalogación
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tipolóxica das embarcacións tradicionais vivas
e navegantes nese espazo xeográfico. Porén,
apenas iniciada a investigación, revisando a
bibliografía especializada, redactando unha
ficha-marco, comezando os inquéritos e a
“recorrida” do territorio que tiñamos previsto
estudar, démonos de conta de que indo máis
aló, zarpando na altura da Pena da Marola,
pasando Prioriño cara ao norte atlántico, virando
en Bares cara ao leste cantábrico ata topar
no occidente asturiano coa Punta Falcoeira,
a riqueza tipolóxica, nominal e terminolóxica
era moita, diferenciada, varia e igualmente
ignorada, polo que coidamos oportuno ampliar
o ámbito do noso traballo ata abranguer o Arco
Ártabro, o Ortegal e a Mariña de Lugo, recoñecer
a costa toda dende Lorbé ata achegarnos a
un curioso tramo do río Eo e algúns portos
asturianos.
Con tal obxecto, entre novembro do 2007 e
xullo do 2008 percorremos moitos quilómetros
de costa, deténdonos ao fin en sesenta
e catro lugares con puntos de interese
(carpinteirías, museos, confrarías, varadoiros,
ramplas, ribeiras, tabernas, ...), onde
miramos, medimos, fotografamos, anotamos
e mantivemos demoradas conversas con
carpinteiros, mariñeiros, construtores amateurs,
mariscadoras, etnógrafos, ecoloxistas, xubilados,

responsábeis políticos, paseantes, defensores
e detractores da pedra ou do cemento, da vela
ou do motor, da madeira ou do plástico. Nesas
derrotas descubrimos moitas paisaxes, moitos
aspectos inéditos da nosa cultura marítima, e,
principalmente, moito aprendimos. Botamos
xullo, agosto e setembro do 2008 no labor
de redactar, de encaixar as partes gráficas, as
gravacións e os textos, escoller, montar, retocar,
axustar, ..., lamentando deixar moito material no
arquivo.
Ao longo dese tempo experimentamos
sentimentos agridoces no referido ao presente
do noso patrimonio marítimo, especialmente as
embarcacións perdidas (en palabras de Dionisio
Pereira “os barcos, elementos centrais da cultura
marítima popular, son obxectos vulnerables”) e
no que afecta ao futuro dese patrimonio, pois un
desenvolvemento falso, desaxeitado e predador,
baseado en recheos, paseos marítimos, portos
deportivos, portos exteriores, planta de gas,
complexos deportivos, turismo de “sol y playa”,
plans acuícolas, ..., e unha apreciable incuria
institucional na maioría dunha clase política que
-agás excepcións- nunca manifestou verdadeiro
interese pola recuperación e conservación
do patrimonio marítimo, destruíron espazos
naturais, deixaron por banda construcións
e pezas hoxe insubstituíbeis. Perdéronse
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topónimos, peiraos, varadoiros e fábricas de
grande valor histórico, varias tipoloxías de
embarcacións autóctonas fican só na lembranza
e un triste e longo etcétera.
Felizmente, mercé a positiva teimosía
de profesionais do mar e afeccionados,
de investigadores e asociacións náuticas
maioritariamente vencelladas á Federación
Galega pola Cultura Marítima e Fluvial (FGCMF),
restauradas ou de nova fábrica, polas augas do
sur de Galiza navegan gamelas, dornas, galeóns,
racús, ..., e polas do norte e noroeste centos
de chalanas, medias construcións, pulpeiros,
bucetas, lanchas, ..., de grande valor colectivo,
permitíndonos mirar cara ao futuro con certa
esperanza.
Moito debemos agradecer a tanta xente
e organismos que nos axudaron, e moi
especialmente á Fundación Antonio Fraguas
do Museo do Pobo Galego por confiar en nós
e permitirnos desenvolver este proxecto,
presentado como exposición nese lugar o día
11 de outubro do 2008. Dende aquela data
anotamos suxerencias e apreciamos carencias,
recollidas ao remontar o material para darlle
forma neste libro, dividido en capítulos para
unha máis doada consulta. Con todo, sabemos
que debemos continuar estudando, que as
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embarcacións patrimoniais da Galiza norte
merecen aínda máis investigación, que non nos
corresponde facer un balanzo científico, técnico
ou estético do noso labor, mais para nós el é
aceptable no referido á recolleita e clasificación
de tipoloxías, para a confirmación de que o mar
galego é variado, rico e diferenciado, que nas
nosas costas perduran as raíces, a identidade.
Finalmente, defendemos que a salvagarda
do patrimonio marítimo galego ten utilidade
e rendibilidade tanto afectiva e educativa
como económica e social, que aínda estamos
a tempo de conservar, reconstruír, divulgar,
sendo preciso e urxente que a Administración
galega, que comezou apreciar a cultura marítima
como un dos nosos principais herdos como
pobo, teña a vontade de elaborar lexislación
específica para a protección de oficios,
embarcacións e construcións patrimoniais, pois,
parafraseando ao noso admirado Steffan Morling,
no patrimonio marítimo hai racionalidade,
coñecemento, adecuación ao medio, beleza,
fachenda, autoestima, todos eles –afirmamos
con afouteza–, valores necesarios para o futuro
de Galiza como país.
Ferrol, novembro de 2008

