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E N T R E V I S T A

En poco m

ogo de catro anos negándose, por fin Cé-
sar Bedoya, socio veterano do Club do
Mar e patrón do veleiro “Ría de Ferrol”,
fondeado no pantalán de Curuxeiras des-
de a súa reconstrución, accede a conce-
der unha entrevista. Foxe de protagonis-

mos e das fotografías, pero neste caso tiña unha débe-
da pendente que vai saldar hoxe mesmo. 
—Cal é a historia do “Ría de Ferrol”?
—A súa existencia vén dada pola impresión que nos deu
ver un barco que tanto navegara pola ría e que botara os
últimos anos facendo traballos portuarios, como de auxi-
liar de remolcadores e, sobre todo, para unha empresa de
construción e remolques como Marracoi que, por falta de
uso, ía ser levado ao desguace. Eu tiña contacto cos pro-
pietarios porque traballaba con eles en ocasións, pois a
miña profesión é a electrónica. Intereseime polo barco e
regaláronmo: para eles foi tamén unha alegría porque
así non se perdía. Pero, claro, de estar reparando botes de
pequena eslora, como faciamos Coque Bruquetas e mais
eu cando nos puxemos a recuperar embarcacións e re-
parar velas e aparellos para navegar con eles, a meterse
a reparar un barco de 13 metros de eslora, a cousa cam-
bia, e moito. A morte de Coque, aos poucos meses de
facernos co barco, hai 19 anos, levou a que este queda-
ra durante máis dunha década parado nun campeiro, pe-
ro non con idea de que morrera alí, nin moito menos, aín-
da que por veces nos vimos tentados a desguazalo. Se-
guimos cara adiante grazas a un dos que están comigo
nisto, Andrés Vargas –que é pedreiro e sabe labrar a ma-
deira–, quen me animou a poñer o barco en marcha. Iso
fixo que se uniran a nós os que traballaron nel, José Ga-
bía –un traballador da construción naval– e Pepolo Ríos
–que levou todas as ferraxes mecánicas e a madeira ta-
mén–, aos que nos chaman os de Montecoruto, porque so-
mos de alí e porque é alí onde recuperamos case todas as
embarcacións máis pequenas, pois o espazo que temos alí
non nos dá para un barco de trece metros...

—Este houbo que reparalo noutro sitio...
—Case toda a reconstrución –pois foi practicamente des-
facelo e facelo de novo– fíxose no varadeiro da Canteira,
o da Cabana, que foi de Seoane e González. Ese vara-
deiro estaba abandonado, nin luz eléctrica había, e o
seu propietario permitiunos levalo para alí. E alí, dentro
dunha nave, puxémonos a traballar. Como? Pois poñen-
do as máquinas en marcha cun xenerador propio, fabri-
cando outras máquinas, etc. Primeiro desguazámolo todo.
O casco, o que é o forro, quitámolo por completo; dei-
xamos algún elemento da estrutura e cambiamos case to-
da a sobrequilla e reparamos toda a quilla, que estaba bas-
tante deteriorada. Despois substituímos o 90% das ca-
dernas de popa e de proa. Para iso, aínda que hai xente
que non nos cre, utilizamos materiais reciclados: este bar-
co é produto do desguace doutros pesqueiros que aquí se
despezaron co obxecto de construír outros novos. Moitas
pezas estruturais deses barcos servíronnos para moito e,
adaptándoas de novo e dándolles forma para outro tipo
de barcos, permitiunos dispoñer dun pouco de madeira
boa...
—É difícil conseguila?
—É difícil atopar madeira curvada, sobre todo de car-
ballo. Ese tipo de madeira sempre se deixou medrar porque
era o que se utilizaba para a estrutura dos barcos. Ao medrar
curvado, a veta é propia, evita que poida romper, aínda
que agora, como xa non se utilizan para facer vigas, os
exemplares curvados tóranse e van parar ao lume das chu-
rrasquerías. Iso hoxe é moi difícil pola escaseza de carballos;
a penas hai fragas por aí como había antes. Houbo dous fac-
tores que esquilmaron as fragas: a construción de barcos e
mais o ferrocarril. As cadernas que xa estaban salgadas
por completo, salxeadas de moitos anos, e por iso son moi
boas, difíciles de mellorar. O único problema que teñen é que
hai que traballalas moito porque tes que arrancar moitas
puntas, cortalas a medida, etc, pero consegues unha estru-
tura do mellorciño que hai. Iso completámolo coas acacias
que nos deixou un amigo: cortámolas, deixámolas secar
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CÉSAR BEDOYA

César Bedoya forma parte da expedición
ferrolá que, capitaneada pola responsable
da sección de vela tradicional do Club do
Mar, María Jesús Durán, viaxará en xullo a

Brest, capital
mundial da vela,

dentro da comitiva
galega integrada na
Federación Galega

pola Cultura
Marítima e Fluvial,
cunha embarcación

chamada “Nove
metros”, coa que

contribuirán á
representatividade

tipolóxica dos
barcos das
delegacións

autóctona e local.
Disto e de moitas
outras cousas fala

nestas páxinas

“Os presidentes das
autoridades portuarias

presumen máis de
ferrados de terra que

de millas de mar”
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Na páxina anterior, César
Bedoya segundo Juan J. Veiga.

Nesta, o entrevistado en Curuxei-
ras co “Ría de Ferrol” ao fondo

durante un tempo e aproveitamos as partes curvas para
acabar de facer toda a estrutura, e as partes rectas para fa-
cer a sobrequilla do barco. Case todo o barco vai en car-
ballo reciclado e de madeiras novas, fundamentalmente
de acacia espinosa, moi dura. Así empezamos co barco,
con moitos gastos, pois todo o barco vai banceado, e o fo-
rro en madeiras tropicais. 
—Tiñades o modelo previo para a reconstrución?
Fóra da estrutura, o resto é novo?
—A cuberta é a mesma. O que si fixemos foi, como tiña un-
ha cabina moi grande porque nos últimos anos fixéranlla ti-
po iate, con camarotes por dentro, etc,
quitarlla e, ao quedar a antiga cáma-
ra de carga do barco, toda a adega
que había, houbo que tapala, poñer no
medio un cacho de cuberta e dividir o
que quedaba en dúas cabinas peque-
nas, que era como ían os antigos barcos
de cabotaxe, tanto os galeóns coma os
trincados. Levaban unha especie de ta-
pas-cuarteis, que tapan as brazolas on-
de vai a carga. Outra cousa que fixemos
foi volverlle levantar as regalas, os ba-
rraganetes, como se chaman, ou a amurada, que estaba eli-
minada na última etapa en activo do barco para os traba-
llos que desenvolvía, pero que en orixe si a tiña. Fóra diso
non fixemos nada máis, agás volver a forralo de novo e só
con eses pequenos cambios o barco empezou a ser outra
cousa. Sabemos por experiencia que a xente non identifi-
ca este tipo de barcos como tradicionais senón como “an-
tigos” porque están moi disfrazados, como esa especie de
quioscos que levan enriba. Pero en canto lla sacas, tes un-
ha buceta, case todas dos anos 20 e 30...
—Hai moitos barcos que conservan a súa orixi-
nalidade?
—A ría de Ferrol é un dos sitios nos que máis hai. Grazas
ás instalacións de Curuxeiras, onde as embarcacións que
non son as modernas, as de fibra, aínda quedan tipoloxías
de barco interesantísimas: varias bucetas, botes que reco-
llían zamburiña, polbeiros, medias construcións, que es-
tán empezando a desaparecer malia ser unha embarca-
ción moi típica de aquí. 
—Que son?
—É unha mestura, un intermedio, entre o que é a chalana
de fondo plano e o bote. É típica de Ferrol e gústanos que
nesta exposición itinerante que está organizando a Con-
sellería de Cultura hai unha maqueta do Museo do Mar
de Vigo dunha media construción, e a designan como un-
ha característica de Ferrol. E iso que normalmente somos un-
ha zona mi abandonada para quen documenta e escribe
sobre cultura marítima. Pode ser, ao mellor, porque nos
dedicamos a facelas e non temos tempo para documenta-
las. Cústanos moito que isto o recollan en Galicia. Este tipo
de embarcacións consérvanse grazas á existencia dos pan-
taláns de Curuxeiras. 
—De que ano é o “Ría de Ferrol”?
—De 1949, construído en Pontedeume, nunha ram-
pa que había debaixo da ponte do tren. 
—Canto vos levou a reconstrución?
—Catro ou cinco anos, incluíndo os anos que leva
no mar...
—Xa está rematado?
—Os barcos nunca se acaban. Por dentro sempre lle
faltan cousas, e por fóra tamén. Sempre hai cousas
que mellorar, pero si, está habilitado para navegar,
como así fixo, en viaxes mesmo de distancia consi-
derable. A máis lonxana, aos Encontros de Embar-
cacións Tradicionais de 2005 en Cambados. 
—Que pensa a xente do barco? Chama
moito a atención?
—Hai de todo. Hai xente que pasa e di que ten que
ser un barco inglés porque aquí non os hai así. A ex-
presión adoita ser esa. É o típico complexo que te-
mos, esa falta de querernos a nós mesmos en Gali-
cia, e iso dános unha idea do profundo descoñe-
cemento que hai do tema. Se Galicia é convidada
de honra no encontro de Brest é, entre outras cousas,
porque Francia mantén un contacto moi estreito con
nós. O noso, por suposto, non se pode comparar co
deles, pois o seu é o evento sobre barcos máis im-

portante de toda Europa seguro e probablemente do mun-
do enteiro. Concéntranse veleiros de todo tipo, grandes e
pequenos, e o que quere ser Brest é unha festa das tradicións
do mar, por iso interésalles tanto ese tipo de embarcacións
que non foron reconstruídas, caso das nosas, das das rías
de Arousa, Pontevedra e Vigo, etc, e que grazas á Fede-
ración Galega pola Cultura Marítima e Fluvial na que es-
tamos integrados estamos dándonos a coñecer, intercam-
biamos coñecementos, organizamos concentracións, etc. A
riqueza que ten Galicia en canto a tipoloxías non a ten
ningunha Comunidade, pero tendemos a pensar que es-

tas cousas en Barcelona e no resto do
Mediterráneo son mellores... É certo
que alí se conservan algúns, e en Ca-
taluña están en mans de privados e
son barcos grandes, aínda que tamén
hai asociacións que están empezan-
do a traballar e están seguindo o exem-
plo de Galicia. Somos a primeira Co-
munidade que creou unha federación
pola cultura marítima, e hoxe quere
facerse unha confederación ibérica.
Quero dicir con isto o descoñece-

mento que temos sobre nós mesmos e o pouco que nos
queremos...
—Iso é un problema, o do automenosprezo. É
tan claro no ámbito da cultura marítima?
—Aí tamén, incluso por parte dos propios profesionais.
Hai compañeiros que se adican a estudar iso que o con-
firman. Dionisio Pereira ten comentado que cando re-
construíron o galeón “Novo Sofía”, de Vilanova de Arou-
sa, a xente maior case se asustaba porque lles recorda-
ba aos tempos difíciles do pasado, cando todo se
transportaba en galeóns a remo e vela. A esa xente dá-
lles medo volver ao pasado e é complicado, de inicio, fa-
cerlles ver que iso é o pasado, non o presente, pero que
a cultura hai que mantela. Cando se lles vai explican-
do, se involucran, pero durante moito tempo os homes
maiores tiveron as velas apalangadas nos faiados das ca-
sas e os aparallos sen que ninguén os vira. 
—Un mal recordo do pasado...
—Si, e ademais non lle encontraban utilidade, e face-
mos xornadas para explicarlles que son barcos máis ca-
paces que os modernos, pois non tiñan problemas de
estabilidade, nunca daban a volta no mar... Se as gran-
des empresas ou institucións non son capaces de con-
servar un barco, que van facer os homes que traballaron
con eles e que teñen a oportunidade de ter unha mellor
vida? Desprezalo porque ninguén lles ensinou que iso é
unha reliquia da súa cultura e da súa historia. Afortuna-
damente as cousas mudaron e moitos carpinteiros de ri-
beira xubilados volven, aínda que só sexa para ensinar.
A nós déronnos moitos consellos porque fomos onda eles
a recabar información, pero ningún veu traballar. 

“Moitos que ven o Ría
de Ferrol cren que é
un barco inglés. É o
típico complexo que
temos en Galicia, esa
falta de querernos”
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—Dedícaste á electrónica, pero o do “Ría” é un
traballo puro e duro de carpinteiro de ribeira. 
—Cando visito aos carpinteiros de verdade, caso de Ga-
rrido, quen máis embarcacións tradicionais fixo, ou a
xente de Esteiro e da ría de Muros e Noia, que é unha zo-

na de carpinteiros, sempre
lles digo que me gustaría
moito ter a madeira que te-
ñen alí para poder collela e
cortala ao noso gusto, por-
que nós non o podemos fa-
cer: temos que ir aprovei-
tando os cachiños que nos
sobran noutras cousas. Pa-
ra nós é moito máis difícil

porque non somos profesionais e tivemos que aprender,
e por riba unha reconstrución, que é un traballo que non
quere facer ningún carpinteiro, porque leva máis horas e,
polo tanto, é máis caro. Desde ese punto de vista é un ra-
zoamento normal, pero desde o noso non: non é igual ter
un barco recuperado que facelo de novo aínda sendo
unha réplica. É o caso da goleta francesa que veu a Fe-
rrol o verán pasado para invitar a Galicia como país de
honra a Brest. Mesmo un país como Francia abandonou
a tradición para anos despois recuperala. Do que non hai
dúbida é que son máis sensibles que nós neste ámbito.
—De onde vén a afección pola carpintaría?
—A miña nai sempre dicía que a única forma de terme
acougado era darme un martelo e unhas puntas e man-
darme a unha bodega, aínda que viñera coas mans des-
feitas. E os familiares máis maiores seguen dicíndomo. A
verdade é que sempre foi unha afección grande, pero un
ten que vivir do que lle pagan, a eletrónica en barcos. O
meu tempo libre si o dediquei a iso. 
—En que momento está a vela tradicional de
Ferrol?
—Imos botar ao mar outro barco, de case oito metros, do
tipo dos patexeiros –os que ían ao cangrexo patexo can-
do este era abundante– que se aproveitaban tamén pa-
ra estercar as terras. Témolo grazas, como en moitos ca-
sos, ao interese de socios do Club do Mar, que infor-
man dos barcos que van quedando. O problema é que
non temos onde metelos, pero intentamos manter un de ca-
da tipo. Ese tempo que dedicamos á reconstrución de
barcos non podemos destinalo a outras cousas. Imos in-
corporar tamén un bote que é unha réplica dos botes
que se dedicaban á pesca do polbo e que tamén arras-
traban a zamburiña, propiedade dun socio do club e no
que traballa un carpinteiro de ribeira. A pena é non po-
der atendelos todos, pois non temos axudas, agás o ca-
so do “Nove metros”. As institucións galegas tamén se van
implicando cada vez máis, e co Concello de Ferrol, tra-
los desaguisados que tivemos coa anterior corporación,
temos boa relación. De feito, o Club do Mar vai iniciar cur-
sos de vela para pequenos froito dun convenio co Con-
cello e o Grupo Bazán. Iso é o que nos pode salvar no que
atinxe ao humano. Somos moi maiores, e aí temos o pro-
blema máis grande en Ferrol. Se non puidemos montar un-
ha de vela lixeira, que é onde empezan os pequenos e se
lles desperta o fío, dificilmente poderiamos facelo en ve-
la tradicional, que é máis complicada. Hai un exemplo cla-
rísimo, a escola de vela tradicional que teñen na Illa de
Arousa, a Cultural Dorna, organizando cursos. En Ferrol
iso é máis difícil porque as afeccións mariñeiras non se vi-
ven tan directamente: alí, cando un rapaz é alto e forte,
vai a remo; en Ferrol, a baloncesto. Logo está o saber de
pais a fillos que hai que transmitir... Confiamos en que a
escola de vela funcione. 
—E a ría? Está nun bo momento?
—Parece que a contaminación é cada vez maior...
—Un caso significativo é o da zamburiña. 
—A existencia de gran parte dos barcos que se conser-
vaban nos anos 60, descritos por Mörling no seu libro, de-
bíase a que a zamburiña era abundante e non se permitía
arrastrala a motor, senón que había que facelo a vela ou
a remo. Hoxe está practicamente desaparecida e os ex-
pertos din que se algo se recupera será outra especie, non
a que había. Eu fun testemuña das obras do dragado
para a planta de gas, hai moitos anos, cando era Fo-
restal del Atlántico, e vin como saía cara arriba toda a viei-

ra triturada, un espectáculo lamentable. Cando falei con
expertos, dixéronme que salvala sería un traballo fácil: non
hai máis que coller un grupo de buceadores para trasladar
a especie a outra zona de características similares que evi-
taría esa perda. Logo está a contaminación da ameixa.
E a iso axudou a insistencia durante moitos anos do con-
cello aos veciños da zona rural para que conectasen o al-
cantarillado; iso foi un cambio para a ría, pois de ir ás fo-
sas sépticas e regularse de forma natural, aportou máis
contaminación á ría. A iso hai as variacións na aportación
de augas doces... 
—E á renovación de
augas na ría non
axudará o Porto Ex-
terior. 
—Nese punto teño que
dicir que compañeiros
de escafandrismo e fo-
tografía submariña do
Club do Mar din que a
zona que vai desde o es-
pigón do Porto Exterior
a San Cristovo está mor-
ta. E, por certo, que aín-
da están agardando po-
las axudas que se anun-
ciaron a bombo e
platillo para trasladar as
gorgonias que aínda vi-
ven alí a unha lugar no
que poidan sobrevivir. 
—Por que interesa
tan pouco o coida-
do da ría?
—Non sei, pero paré-
ceme que pasados os
anos e botando a olla-
da cara atrás, un non lle
encontra rendibilidade
a todas as intervencións.
Ferrol perde habitantes
cada ano: aquilo que ía
traer o desenvolvemen-
to, o carboeiro de Fe-
rrol, onde está? Gusta-
ríame saber que benefi-
cios saca de cada
actuación destas a ría
de Ferrol, cando Portos
do Estado non repercute
aquí practicamente na-
da. Exemplo: Fomento,
para o Porto Exterior,
abriu un espigón que taponou a ría,
variou as correntes e fixo unha desfei-
ta no cantil, no fondeadeiro natural;
e aí hai restos arqueolóxicos de va-
lor... Montou un muelle que hoxe non
chega a nada, terán que continuar, e
quererán facelo cara adentro, e espe-
ro que os ferroláns saibamos frear iso
e non cheguen á parte máis estreita, a
punta de San Carlos. Non se lles oco-
rreu ver que a ría de Ares tiña mellores
condicións para construír iso, pois non
é unha ría produtiva en canto a amei-
xa, é moi grande e estana ocupando
como fondeadeiro natural porque os barcos que chegan
para entrar nos portos de Ferrol e A Coruña, como non
poden facelo no interior, fondean aí: é dicir, que o tiñan
todo. As cidades de Ferrol e da Coruña podían utilizar ese
porto de maneira común e, porén, acaban facendo dous
que a ver para que serven. O problema non é só un por-
to exterior: fano, desmontan un cantil para despois meter
unha planta de gas dentro de maneira ilegal e agora un
novo dragado da ría con todo o que pode significar iso
a nivel ecolóxico. Iso por mar, pero por terra é o mesmo.
E o peor é que os presidentes das autoridades portua-
rias en vez de presumir de millas de mar presumen de fe-
rrados de terra. 

Arriba, dúas vistas par-
ciais do barco reconstruído e, sobre
estas liñas, a embarcación que par-

ticipará no encontro de Brest

“A zona que vai
do espigón do

Porto Exterior a
San Cristovo
está morta”




