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A ATALAIA

Luís Rei

Chega Ardentía ao seu sexto número, e pensamos que 
isto é, obxectivamente, unha boa noticia para a cultu-
ra do “Mar dos galegos”, o noso vello e tantas veces 
maltratado “Callaicum mare”. Pero aparece esta en-
trega -que trae consigo o contributo, cativo ou grande, 
de cultura marítima para a celebración do X Encontro 
de Embarcacións Tradicionais de Galicia- en tempos 
de aguda crise económica. E parece que, mais unha 
vez, a cultura -sexa marítima ou terrea, material ou 
inmaterial, tradicional ou de vanguarda- é a primeira 
materia prescindíbel a ollos das administracións pú-
blicas cando toca facerlle un furado novo ao cinto dos 
orzamentos.

É sabido que non debía ser así, que os saberes gaña-
dos hoxe son o fermento do pan de mañá... ¡Póden-
se argumentar tantas e tan sólidas razóns en favor da 
rendabilidade económica e social dos investimentos 
na cultura marítima e fluvial galega! Pero tanto ten 
se levas argumentos lúcidos coma se os levas ruíns: 
as portas e os ouvidos de non poucos administradores 
do común comezaron a fecharse para nós. Desexa-
mos firmemente que a crise non sexa excusa de mal 
pagador. 

Para evidenciar a crúa realidade do que estamos a de-
cir, imos reproducir, a seguir, un fragmento da carta 
que a directiva da Federación Galega Pola Cultura 
Marítima e Fluvial tivo que enviar a escasas semanas 
do X Encontro.

A todas as persoas que forman os colectivos da 
FGCMF.

Logo da reunión informativa do 10 de xuño sobre a 
situación económica do X Encontro, o Comité Orga-

nizador tomou a decisión de seguir adiante coa orga-
nización do evento.
A situación económica do Encontro é moi grave. Nes-
te momento o resultado económico previsto é moi 
axustado. Pero para poder chegar a ese resultado 
axustado é imprescindible facer cambios nos ingresos 
e nos gastos. Vémonos obrigados a aumentar o prezo 
da comida sobre o anunciado previamente, e reducir 
drasticamente os gastos.

A causa desta situación está na baixa aportación 
das empresas patrocinadoras e administracións so-

Un momento dunha regata en Carril.

A  Atalaia
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bre o orzamentado en función do aportado para o IX 
Encontro en Muros, sendo o caso máis sangrante o 
da Deputación de Pontevedra que non fai ningunha 
aportación, logo de que a Deputación da Coruña 
aportase 60.000€ para o Encontro de Ferrol e outro 
tanto para o de Muros. Mesmo se lle pediu á Deputa-
ción de Pontevedra que no caso de non poder aportar 
diñeiro asumise a edición de Ardentía e dos progra-
mas, carteis, etc. a través da súa imprenta, sin obter 
resposta algunha. Seguiremos buscando patrocina-
dores para aumentar os ingresos, pero imos traballar 
co suposto de que non vai haber máis ingresos por 
esa vía.

[...]

Como vedes a situación é crítica. Sabemos que moi-
tas persoas non están no mellor momento para afron-
tar a subida do prezo da comida, pero era iso ou non 
facer o Encontro. E o Encontro é a mellor creación da 
FGCMF, o traballo de todas as persoas e dos colecti-
vos nestes 20 anos, o que nos levou a onde hoxe esta-
mos; o que fai que nos recoñezamos como xente que 
participa nun movemento de recuperación da cultura 
marítima e fluvial galega.

Precisamos o voso apoio, agora máis que nunca, pre-
cisamos que entendades que este vai ser un encontro 

de resistencia, onde poida que pequenas cousas non 
vaian ser coma outras veces, pero que entre todos 
imos sacar adiante no esencial: os nosos barcos e 
os seus tripulantes vanse xuntar como fan cada dous 
anos, compartiremos o mar, a comida e a festa. E fa-
rémolo en Carril e Vilaxoán.

A Xunta Directiva

Antes de pór o ponto final é de xustiza aclarar que 
o X Encontro é posíbel polo traballo das entidades 
e persoas que compoñen a Comisión Organizadora, 
do Clube Rompetimóns e do voluntariado de Carril; 
ademais do esforzo dos colectivos que conforman 
a FGCMF, dos seus asociados e directivos e, sobre 
todo, dos barcos cos seus tripulantes e tripulantas. 
Pero tampouco sería unha realidade este Encontro 
sen que a Consellería do Mar da Xunta de Galicia, o 
Museo do Mar de Galicia e o Concello de Vilagarcía 
de Arousa realizasen as súas importantes aportacións 
económicas e materiais. Semella, pois, que algunha 
porta fica aberta, e agardamos, con traballo e sol-
vencia, restituír a normalidade institucional, que non 
consiste para nós en recibir maná do ceo, senón en 
que a administración entenda que existe un inmenso 
patrimonio marítimo e fluvial que ten a obriga moral 
e legal de custodiar para as futuras xeracións de gale-
gos e galegas.

Afirmábamos antes que a publicación deste número 
era unha boa noticia, e ben pode ocorrérselle a quen 
tal acerto lea que o feito de tirar seis números en sete 
anos non é para botar foguetes. Pero quen coñeza a 
nosa realidade de militancia amadora e a carencia de 
outros recursos máis que a vontade, o saber e o esfor-
zo dos nosos colaboradores e colaboradoras ha coin-
cidir con nós en que este é un pequeno fito, unha feliz 
arribada para arranchar o barco nunha travesía que, 
con crise ou sen crise, ten que ser moito máis longa. 

O Nuevo Sofía navegando fronte a Cortegada.

Vista do porto de Carril / S. Rei

A  Atalaia
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A PLATAFORMA PARA O ESTATUTO JURÍDICO DAS 
EMBARCAÇÕES HISTÓRICAS E TRADICIONAIS

Ivone Magalhães (1)

O Dia Internacional dos Monumentos e Sítios, come-
morado a 18 de Abril, e este ano dedicado ao tema 
“ Água: Cultura e Património”, foi o pretexto para 
se levar até à Casa da Memória em Vila do Conde 
a apresentação pública das conclusões do Grupo de 
Trabalho para a Plataforma para o estatuto jurídico 
das Embarcações Históricas e Tradicionais, que sur-
giu em 19 de Setembro de 2010 na sequência do semi-
nário do II Encontro de Embarcações Tradicionais de 
Viana do Castelo e cujos objectivos são o de propor 
uma descriminação positiva para com as Embarcações 
Históricas e Tradicionais com a sua classificação por 
parte do IGESPAR como Embarcações de Interesse 
Patrimonial, reunidas em 3 conjuntos tipológicos: 
Embarcações Históricas, Embarcações Tradicionais e 
Embarcações singulares.  

A constituição de um pólo vivo do Museu da Marinha 
em 2008, através da “Associação Marinha do Tejo” 
(2), foi o precedente. O valor intrínseco deste patri-
mónio, a sua extensão e disseminação no território, 
a diversidade e número de embarcações,  a quanti-
dade de proprietários envolvidos, destacando-se nes-
tes Autarquias, Museus, Universidades, Associações 
Culturais, Clubes Náuticos e pessoas singulares, tor-
nou pertinente propor ao Estado Português, através 
do IGESPAR, a criação de uma lei de bases para as 
embarcações EHT. 

Entende-se como Embarcações Históricas e Tradicio-
nais (EHT) todos os exemplares náuticos que resultam 
de um processo construtivo artesanal, frequentemente 
usando madeiras e outras matérias-primas autóctones, 
que operam, navegam ou trabalham segundo tecnolo-
gias tradicionais, que se relacionam com o meio am-
biente de forma ecológica e sustentável, remontam a 
formas de transmissão do saber, do fazer e do usar, 
transmitidas de geração em geração por experimen-
tação, originando um conjunto de práticas marítimas, 
marinheiras, piscatórias e agro-piscatórias, baseadas 
em conhecimentos, tecnologias, artesanias e manuali-
dades singulares e que reflectem a história local.

Fundamenta este entendimento a própria Consti-
tuição da República Portuguesa (3), a Lei de Bases 
do Património Cultural (4), a Lei das Atribuições e 
Competências das Autarquias Locais (5), a Carta de 
Barcelona (2002), a Convenção para a Salvaguarda 
do Património Cultural Imaterial (UNESCO 2003), 
o Whilhemshavem Memorandum of Understanding 
(MoU, 2005) e o European Maritime Heritage (6). O 
valor deste património é sobejamente reconhecido. 
As EHT precisam apenas de legislação que as con-
temple como embarcações de interesse patrimonial, 
com a respectiva protecção normativa, divulgação e 
uso social.

1 Coordenadora do Grupo de Trabalho para a Proposta de Revisão Legislativa e dentro deste representante da Associação Barcos do Norte.
2 Despacho SEDNAM nº 15 898 em 11 de Junho, e do articulado legislativo que o complementa, Despacho nº 6010/2009.
3 Artigos 73º, 161º, 164º e 169º.
4 Lei 107/2001 de 8 de Setembro.
5 Lei 159/99, de 14 de Setembro.
6 EMH - Organização internacional não governamental que reúne presentemente a maioria dos proprietários de embarcações Históricas e Tradi-
cionais da Europa, incluindo Portugal.

A Plataforma para o Estatuto Jurídico
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CARRIL, VINTE ANOS RECUPERANDO PATRIMONIO

Xunta Directiva da Federación Galega pola Cultura Marítima e Fluvial

No ano 1991, un grupo de persoas relacionada coa 
Escola de Carpintería de Ribeira “A Aixola”, de Ma-
rín, propúxose recuperar algunhas tipoloxías de em-
barcacións xa desaparecidas, pero que noutrora eran 
habituais nos portos e praias de Galicia. Buscaron 
polo litoral unha embarcación que aparecía en fotos, 
gravados e na memoria dos maiores: a Lancha Xeitei-
ra. A busca resultou baldía, e cando xa case desistiran 
de atopar algunha, deron en Caldebarcos cos restos 

dunha lancha xeiteira enterrada na area. Tratábase da 
Marina. Desenterrada con moito coidado polo seu 
mal estado, foi trasladada á Escola de Carpintería, 
onde foi posible facerlle unha réplica, a Nova Marina. 

Arredor desta iniciativa consolidouse o inicio do mo-
vemento asociativo a prol das embarcacións tradi-
cionais, que hoxe en día aglutina ás 45 entidades que 
conforman a Federación Galega Pola Cultura Maríti-
ma e Fluvial. 

En 1993 convocouse o primeiro Encontro en Ribeira, 
berce da Federación Galega pola Cultura Marítima e 
Fluvial (FGCMF), aínda que os seus estatutos viron a 
luz no ano 1994.

No momento en que temos que poñer proa a Carril, 
e despois de vinte anos recuperando patrimonio, é 
tempo de que todos os que participamos na FGCMF 
miremos o treito percorrido, tomemos folgos e saque-
mos peito. É hora de reivindicar o traballo realizado 
polo movemento asociativo galego a prol da recupe-
ración, divulgación e uso social das embarcacións tra-
dicionais de Galicia.

Como di o himno galego, os tempos son chegados e 
as vosas vaguedades cumprido fin terán. Carril 2011 
ten que supoñer un antes e un despois para as embar-
cacións tradicionais, porque os tempos son chegados 
para que:

• A administración galega se decate de que o volunta-
riado que día a día dende hai vinte anos traballa pola 
defensa do patrimonio marítimo galego precisa xa 
dun apoio decidido, realizando un inventario do mes-
mo e establecendo medidas de protección; comezan-O carácter mariñeiro de Carril vese en cada recanto/ S. Rei
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Carril, vinte anos recuperando patrimonio
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1.- Lugar da memoria

En setembro do 2007 un acto institucional pechaba 
unha historia que en forma de ferida se mantivo aber-
ta en Carril durante cen anos. Quixo a casualidade que 
no centenario da escritura de doazón ao Rei Alfon-
so XIII, apenas unha semana antes de cando corres-
pondía a celebración da romaxe da Illa, celebrouse 
un acto institucional que, co pobo carrilexo, poñía 
en valor o uso da Illa de Cortegada como espazo pú-
blico. Atrás quedaban cen anos de historias contadas 
polas persoas maiores de Carril. Atrás quedaban os 
recordos transmitidos unha tras outra xeración. Os re-
cordos dunha frustración, dunha relación intensa cun 
espazo vedado, cunha memoria truncada. A illa de 
Cortegada pasaba ás mans da administración pública, 
o seu destino non sería definitivamente o desfrute de 
poucos. O seu uso público e a finalidade conservacio-
nista abrían unha etapa nova e pechaban tamén outra 
de provisionalidade, unha provisionalidade que durou 
todo un século.

A relación intensa dos carrilexos con Cortegada non 
é máis que o reflexo do principal carácter desta Illa, 
a súa profunda humanización. A presenza do home 
neste espazo, a pesar da aparencia de natureza vir-
xe, é intensa, prolongada ao longo do tempo e deixou 
profundas pegadas materiais, existentes hoxe baixo o 
verde manto de vexetación. O recordo, a memoria, 
non é máis que o reflexo desa relación de traballo, de 
convivencia, de ritos,… que xeracións de poboadores 
e carrilexos mantiveron ao longo da historia cun espa-
zo, polo seu carácter insular, perfectamente acoutado 
e definido.

Cortegada é un perfecto exemplo de bosque atlánti-

co, é certo, garda o bosque de loureiro máis impor-
tante de Europa, tamén é certo. Pero sobre todo é un 
testemuño perfecto dun modo de vida xa extinguido. 
En Cortegada parouse o tempo, alá en 1910, á espe-
ra dunha decisión xamais tomada. A vida dinámica 
que alí se desenvolvía, os cultivos, a relación entre 
mar e terra a través do traballo, a vida cotiá na aldea, 
os xogos infantís no ámbito da capela....todo trans-
fórmase nunha foto fixa onde a grande ausencia é, 
precisamente, a das persoas. Naquela data Cortegada 
fosilízase conservando nos vestixios materiais a orde-
nación tradicional dun territorio que, como dixemos, 
aparece definido pola súa insularidade. As distintas 
zonas de explotación, os diferentes cultivos, as zonas 
de bosque, a zona de residencia,… aparecen perfecta-
mente trazadas no chan de Cortegada. Coñecemos os 
diferentes usos das súas parcelas, a traza dos seus ca-
miños, hoxe en parte recuperados, o nome dos propie-
tarios de cada unha das súas vivendas... todo aquilo 
que nos permite descubrir e recrear un modo de vida 
hoxe extinto, paradigma da vida tradicional en toda a 
Ría de Arousa.

A humanización de Cortegada resiste no tempo. A 
memoria colectiva mantén presente a vida cotiá na 
Illa, hoxe percorrida a diario por recordos de traba-
llo, festas e penurias que a xeito de santa compaña a 
perciben os carrilexos que se asoman ao seu peirao 
para unha e outra vez contemplar e ver unha vida que 
pervive no imaxinario colectivo. As persoas tiveron 
que abandonar Cortegada hai cen anos. Pero coma se 
fose por un capricho histórico, a vida das persoas re-
sístese a marchar da Illa. O traballo que a forxou tal 
como a coñecemos hoxe durante centenares de anos, 
incapaz de pervivir no interior, rodéaa, pervive nas 
súas inmediacións, resístese a abandonar un espazo 

CORTEGADA

Marcelino Abuín

Cortegada
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Sobre a Ons anterior ao ano 1810, moi pouco temos 
que nos axude a coñecer a súa historia. Supoñemos 
que estivo habitada dende épocas paleolíticas polos 
achados atopados, que na etapa castrexa houbo po-
boación debido á existencia dun castro no barrio de 
Canexol, apareceron moedas e unha posible salga de 
orixe romana, da Idade Media hai un sepulcro antro-
pomorfo nas proximidades da praia de Area dos Cans 
e, a partir do século XV Ons, que pertencía ao Ar-
cebispado, dun xeito estraño, pasa a mans particula-
res por medio dun Foro. Ata esta data, século XV, os 
poucos datos que temos. A partir do xurdir do Foro 
e ao estar Ons en mans particulares, si vai xerar un 
importante número de documentos, preitos a maior 
parte que, debido á falla de estudos exhaustivos sobre 
a súa historia, dormen placidamente en bibliotecas, 
mosteiros, arquivos,..

Sobre as diferentes comunidades que viviron en Ons 
ao longo dos tempos podemos intuír que na etapa cas-
trexa había unha actividade marisqueira, pois en dife-
rentes lugares do castro atopáronse gran cantidade de 
cunchas de lapas, mexillóns, ostras,..., que demostran 
un marisqueo, polo menos, para autoconsumo.

Da etapa romana está datado o xacemento do cantil da 
praia de Canexol do que Paula Ballesteros nos conta 
1: “A descrición e análise das estruturas na praia de 
Canexol lévanos a pensar que, por analoxía co rexis-
tro arqueolóxico documentado noutros xacementos 
de similares características emprazados ao longo da 
costa parece que, en conxunto, formarían parte dun-

ha factoría romana de salgadura, ou polo menos dun 
asentamento con algunha instalación de salgadura, 
localizado nas proximidades do castro e na beira do 
areal”. A investigación deste xacemento pode poñer-
nos no camiño dunha poboación illán dedicada a ta-
refas pesqueiras con altos coñecementos en conserva-
ción do peixe.

Dende aquí temos que dar un salto ata os séculos 
XV - XVII. Hipólito De Saa Bravo 2, estudoso do 
mundo monacal galego, cóntanos as dedicacións que 
os monxes que habitaban en Ons tiñan: “...  Illas de 
Ons, viviron monxes beneditinos da Recolección que 
se reunían na igrexa ás horas dos divinos oficios”; 
“...sen que faltasen os monxes que como ermitáns 
retirábanse ás soidades da Illa, para vivir como ermi-
táns, modalidade que impulsou ó Capítulo General da 
Congregación de Valladolid a transformar o Mostei-
ro de Poio en Casa de Recolección, dada a facilidade 
que ós monxes recolectos se lles ofrecía para retirar-
se ás Illas de Tambo, San Simón e Ons...”; “solici-
tude presentada ó General da Congregación por uns 
monxes recolectos, no século XVIII, que desexaban 
fundar unha Casa de Recolección nas Illas de San Si-
món, independente do Mosteiro de Poio, solicitude 
que foi rexeitada, pero entre os solicitantes figuraba 
un monxe recolecto que con outros vivía na Illa de 
Ons: Petrus monacus qui in Ionis insula cum fratibus 
degentibus ...”.

En charlas posteriores mantidas con De Saa comen-
tou que moitos deste monxes xunto, supoñemos, aos 

1 Paula Ballesteros Arias: “O xacemento romano do cantil de Canexol (Illa de Ons, Bueu). O esquecemento do recurso mariño”. Revista 
AUNIOS, Nº 13. Páxs.: 45-54. 2008.
2 Celestino Pardellas de Blas: “A propiedade da Illa de Ons. O Cabildo Catedralicio”. Carta de Hipólito de Saa. AUNIOS, nº 7. 2003.

A ILLA DE ONS; UNHA MESTURA DE TERRA E MAR

Celestino Pardellas de Blas

A Illa de Ons
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LENDAS, REALIDADES E TRIUNFOS DA ILLA DE AROUSA

Susana Rial

Curioso caso este, o das Rías Baixas, coas súas tan 
recortadas formas que lle aportan esa silueta tan sin-
gular á Galicia atlántica. Caso único no mundo. A Ría 
de Arousa, a que nos ocupa nesta ocasión, debería 
estar formada pola acción do Río Ulla, que para iso 
se chama ría. Mais, é o Ulla un río que non posúe a 
suficiente entidade  como para formar el só semellan-
te costa tan complexa. Sen dúbida contribuíu, pero 
a forma das Rías Baixas é debida, principalmente, 
a unha tectónica particular, dada unicamente naquel 
tempo e naquel espazo, que deu lugar a un levanta-
mento e afundimento de fendas, entre outros factores,  
que provocaron a formación da Ría de Arousa. E alí, 
no medio do mar, xurdiu unha porción de terreo, unha 
pequena illa de formas igualmente irregulares, como 
presidindo un pequeno mar, ben chamado “Mar de 
Arousa”, que lle ía dar a súa forma de vida e o seu 
sustento, e abrazada pola Ría do mesmo nome. 

A Illa de Arousa foi, dende entón, unha illa demasiado 
grande como para ser un anaco de paraíso natural de 
contemplación, e demasiado pequena como para ser 
unha entidade de poboación consistente. Mais, den-
de sempre, os veciños da Illa loitaron por acadar os 
seus dereitos. Ó tratarse dunha illa, foi nacendo unha 
personalidade colectiva particular, na cal a defensa da 
Illa e de todo o que tivera que ver con ela era levada 
a cabo coa mesma contundencia que a defensa dun 
fillo. Quizais por iso, os habitantes da Illa gañaron, en 
tempos pasados, o medo e o desprezo do visitante, por 
ser este incapaz de comprender os sentimentos que 
movían ao arousán.

Tense dito que, por tratarse dunha illa, na Arousa 
presérvanse mellor diversos aspectos na poboación, 
dende características físicas ata da personalidade e da 

linguaxe. Pode que por iso, na Illa existan palabras 
e expresión que só se coñecen alí. É mais, algún ter-
mo incluso pode variar dun rueiro a outro. A Illa é 
tamén lugar de misterios e de estrañas tradicións que 
conviven coa vida diaria, de maneira moi semellante 
ao realismo máxico da literatura sudamericana. Non 
importa o nivel de escepticismo do individuo en cues-
tión. As tradicións da Illa son realizadas e asumidas 
por todo o mundo, e tal e como llo contaron os seus 
avós, eles llo contarán algún día ós seus netos. 

Estado Federal Independente da Illa de Arousa

E, neste afán, os arousáns mesmo conseguiron, no seu 
día, converter a Illa nun estado federal independente. 
En realidade, non se tratou máis que dunha broma de 
taberna, circunstancia esta que non impediu que este 
episodio sexa lembrado ata os nosos días.

Corría o ano 1934. A situación da República estaba 
tomando xiros non desexados polos propios partidos 
republicanos e a ameaza de folga percorría todo o es-
tado español. Naqueles días, na Illa de Arousa, a fol-
ga tamén era o tema máis comentado e debatido. Por 
aquel entón, a actividade conserveira era unha fonte 
de riqueza moito grande que a vida mariñeira, pero o 
volume de traballo e os horarios eran abusivos.

Celebrouse unha xuntanza na que se acordou ir á folga 
ó día seguinte, 8 de outubro de 1934. Ao rematar a de-
vandita xuntanza os presentes nela acudiron á taber-
na, como tódalas tardes. Cos ánimos aínda acendidos 
e á calor das cuncas de viño (chiquitas), deuse corda 
ás conversas e debates coa intención de arranxar o 
mundo, porque iso pouco cambiou dende entón ata 
agora. Lembremos que era unha época moi convul-

A Illa Arousa
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SE O VELLO SIMBAD VOLVESE ÁS ILLAS NAVEGARÍA 
ATA O NORTE DE GALIZA

Texto: Bernardo Máiz
Fotos: Carmen Bar

 Mar Cántabro,
 ...
 La causa he preguntado de tu ira
 eterna y formidable, 
 y por qué tu cristal se quiebra, gira
 en círculo espantable
 y entre peñascos hórridos suspira,
 en serie perdurable,
 tus olas en ejército moviendo,
 y entre peñas resurtiendo,
 te levantas al cielo infatigable.
 ....

 (Eduardo Pondal, ¿1886?)

O escritor Cunqueiro decidiu un día que o vello 
Sinbad tenteara retornar ás illas das Cotovías, longa 
viaxe, un roteiro mariño que seguramente o traería ata 
o norte de Galiza, pois na pluma de don Álvaro algo 
moito das súas illas literarias estaba conformado por 
visións de San Vicente, de Coelleira, do Ansarón ou 
da illa Pancha, imaxes tantas veces apenas albiscadas 
entre o neboeiro propio do Cantábrico. E tamén na 
retina de autor e personaxe estaban con certeza os bri-
llos húmidos das pedras dos Aguillóns, a “verídica” 
lenda da Barca de Santo André, a respectable serea 
oceánica que ven sendo a Maruxaina que habita nos 
Farallóns, os riscos de navegar na altura da pena da 
Marola. Por outra banda -como temos demostrado 
noutras publicacións- eiquí, nas augas deste norte e 
noroeste de Galiza, navegan (en conserva coa falüwa 
de Sinbad) embarcacións de tipoloxía autóctona dife-
renciada, sendo de uso un léxico mariñeiro propio no 
que concluímos esta entrega. Enmarcado polas coor-
denadas 43º47’81’’N/7º41’26’’W e 43º23’N/8º21’W, 
este é un territorio marítimo do que o Derrotero de la 

costa Septentrional de España editado no 1929 des-
tacaba que  … es la costa más peligrosa de España 
para el navegante, xustificando tal afirmación na bra-
vura das augas, nas rías pequenas e batidas, nos des-
comunais acantilados (nada menos que 613 metros 
en Vixía Herbeira), nos rápidos cambios de carís do 
vento e do mar. Esta é a  terra onde o océano Atlántico 
vai dando en mar Cantábrico, dous mares que rompen 
augas de cabo Ortegal cara a Estaca de Bares, e que, 
na mesma fonte, … carece de grandes islas que ofrez-
can abrigo al navegante, pues las que se encuentran 
en su litoral no son más que desprendimientos de sus 
altos y escarpados peñascos excavados por la mar, y 
los mas grandes no son en su mayoría más que islotes 
escabrosos … 

Acolá as illas
        
 Sol maior,
 as illas fronte a fronte
 sobreviven conformes
 ao asalto do océano.
    
 (Xohana Torres, 1992)

As arriba citadas son as terras emerxidas que cons-
titúen o universo insular da Mariña de Lugo e do 
Ortegal, pois outras apenas son perigosas pedras no 
mar (Insua de Cal, Os Netos, os Castelos, a Malveira, 
os Cabalos, …) ou dondas e moles como a Insua de 
Area. Cara sur, no Arco Ártabro, hai penedos como a 
Percebelleira, Herbosa, o Marolete, Canabal, Portelo, 
…, mais só A(s) Gabeira(s), a Carboeira e o Carbón 
de Marín, todas cabe de terra, poden ser merecentes 
-con certa xenerosidade- do calificativo de illas, e 
entenderán que, por residencia,  paremos tamén nas 

Se o vello Simbad volvese ás illas...



ARDENTÍA

35

ÍNSUAS

Texto e fotos

Orlando Viveiro Veiga

Esperta o día na chaira. O amencer espreguiza ollan-
do o mundo ao seu arredor. Os chíos dos paxaros van 
gañando forza e inundan as carballeiras de San Mar-
cos ata converterse en balbordo crecente que enche 
a presenza da mañán. Mentres, por tras da agra do 
“Porto vello”, esvara o Miño caudal entre ameneiros 
que debuxan unha rota serpeante, pola que baixa a 
corrente, cal camiño de luz que por veces cega a vis-
ta, en contraste con unha natureza aínda adormecida, 
durante as frías xornadas de marzo. 

A ribeira cadra fonda no paso da Ponte Nova que 
cruza o río camiño de Sisoi, lugar asentado na outra 
banda, que máis adiante pasa por Arcillá con aquel 
espectacular cruceiro labrado por canteiros da “esco-
la de Román” e, para quen continúe a viaxe, leva ata 
o “San Roque da Costa”, santuario chantado ao pé 
dun outeiro xeitoso que conserva no curuto un sinal 
xeodésico referenciando a altitude, actual indicador 
situado encol dunha madorra: “marcador” secular 
desta vía que nos fala da importancia e antigüidade 
da mesma. A ermida que acubilla o santuario, no que 
houbera en tempos unha romería de moita sona, conta 
nas proximidades con unha curiosa pucharca, da que 
agroma un regatiño, con máis ca probábel relación co 
santuario, naquela especial querencia pola auga que 
gardaban os nosos devanceiros á hora de falar de ritos 
e crenzas. Mais, voltando atrás e antes de cruzar a 
Ponte Nova citada, ollamos á man dereita a “Ínsua do 
Maiordomo”.

Chámase de tal xeito por ser propiedade da Casa do 
“Maiordomo” de Taboi que posúe a propiedade de 
toda a superficie da mesma excepto dunha pequena 
leira que pertenece á de “Casiano”, relata o Señor 
Emilio do Muiñeiro veciño da mesma parroquia. 

-O curioso do asunto, continúa o señor Emilio, é que 
para acceder a esta ínsua existe unha pontella con 
unha grande portada cuberta, que prestaba abrigo a 
persoas e animais, a cal en tempos ficaba pechada 
para impedir o paso. Esta pontella conserva o piso fei-
to en táboas de madeira de carballo asentado en piares 
de pedra de xisto construídos no leito do río. Pola súa 
banda o outro propietario tén acceso por un pequeno 
porto situado uns pasos máis arriba aínda que, can-
do o nivel da auga o impide, os donos non reparan 
en conceder permiso para cruzar pola citada pontella 
para esta parcela-, remata o muiñeiro que exerceu la-
bor moitos anos na acea de catro pedras coñecida por 
“muíños de Guevara”, situada augas arriba do lugar 
que falamos, e que coñece con detalle cada recanto do 
río e as súas historias.

Por baixo da Ponte Nova, amosa á vista a “Insuela 
da Retorta”, reducida se facemos comparanza coa an-
terior, á cal se chegaba por un portelo que facilitaba 
entrada a este observatorio privilexiado dende o cal 
se pode apreciar, cando as cheas do inverno o per-
miten, o Caneiro de Freire construído escasos metros 
máis arriba. Devalan as augas sen pausa e, deixando 
á esquerda o singular cruceiro da Trabanca, chegan a 
“Bicoaguillón”, chamadeiro redundante, mais acaído, 
para denominar esta insuela que cadra mesmo na pun-
ta da inmensa reviravolta que fai o río por esta parte 
de Cela. 

Nos meses enxoitos do ano iamos alí co gando, con-
tan na “Casa de Xabier”, que ben acordan ter efectua-
do en numerosas ocasións a viaxe de ida e volta ata 
este lugar dende a súa vivenda situada no barrio da 
Trabanca. -Pasabamos por un portelo de escasa pro-
fundidade situado no rego desta beira, mais a que si 

Ínsuas
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MEMORIAS DO SALGUEIRÓN

Carmelo Parrado

Foron uns tempos felices da miña infancia.

Cangas foi o meu paraíso. Con doce anos, aforrando 
todo o que foi posible, merquei unha Yashica Minister 
D, a miña primeira cámara, e fixen as miñas primeiras 
diapositivas.
Massó, A Praia do Medio,que para ir a ela tiña que pa-
sas por diante do baleeiro de Massó en Punta Balea.
As primeiras mostras de que estaban a descuartizar 

baleas eran os cheiros e as espumas que se podían ver 
no porto de Cangas e cheirar en todo o pobo.

Moitas veces achegueime a ver ese ritual en que ho-
mes expertos procesaban as baleas. Levaban botas 
con cravos e culminando aquelas enormes moles 
seccionaban a carne, separaban os aceites grises tan 
apreciados na cosmética e os dentes dos cachalotes 
de marfil.

Ao primeiro anclaban a balea que deixaba fondeada 
o baleeiro no mar fronte á factoría, e dende terra, con 
diversos garfos e a traverso dunhas máquinas de va-
por, subían a balea por una superficie de madeira moi 
resbalosa ate deixala onde ían troceala.
Os operarios con grandes botas e uns coitelos curvos 
de grandes dimensións, con pericia facían o traballo.

As anduriñas peteiraban os restos daquela superficie.

Era unha caza despois prohibida pero feita de xei-
to moi ecolóxico, porque cada barco traía amuradas 
unicamente dúas baleas, unha a cada banda. Non era 
unha depredación como a que facían os xaponeses.

Eu estudiaba interno en Vigo. Corrían os anos finais 
da década dos 60 e comezos dos 70 e tiña comido 
moitas veces carne de balea, que se diferenciaba por-
que eran cachos de carne perfectamente cortados en 
cuadrados. O sabor coma o da mellor vitela.

Os baleeiros, cos seus mástiles e zona de vixía e o 
canón co arpón en proa, que agora vense moi fráxi-
les co paso do tempo e dan idea do aguerrido talante 
daqueles homes, inspiraban na miña mente historias 
como as de Mobby Dick e os piratas.

Memorias do Salgueirón
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MASSÓ OU A LOITA DUN POBO

                                                                Santiago Pérez González-Arís

O asunto Massó leva no candeeiro xa moitos anos. 
Nos anos 90 pola súa creba, a da “conserveira máis 
grande de Europa”, unha empresa “demasiado grande 
para caír”; e dende 2003 ata agora polo intento de es-
peculación inmobiliaria sobre os terreos que ocupaba 
en Cangas esta emblemática conserveira fundada no 
século XIX.

Trala creba, os terreos pasaron a mans dunha empre-
sa creada especificamente para a operación que conta 
cunha participación maioritaria da financeira Nova-
caixagalicia. A operación pretendía urbanizar case 
200.000 metros cadrados a pé de mar e construír un 
dos portos deportivos máis grandes de Galicia. O por-
to proxectábase nunha zona de pouco calado cun es-
pigón de máis de 600 metros que alteraría as corren-
tes da ría e destruiría unha importante zona natural, 
de marisqueo e de alevinaxe. Ademais, a tramitación 
levada a cabo pola Autoridade Portuaria de Vigo foi 
absolutamente irregular.

O proxecto urbanístico ía enmarcado nun Plan Xeral 
con outros aínda máis ambiciosos, como o que pre-
tendía construír 10.000 vivendas nos montes comu-
nais de Aldán. A oposición veciñal, agrupada en torno 
ao Foro Social de Cangas, foi quen de botar abaixo 
en 1995 o proxecto de Plan Xeral e impedir ata o día 
de hoxe, mediante unha loita pacífica pero constante, 
a construción do porto deportivo, que se pretendeu 
amosar desligado de calquera planificación urbanísti-
ca e suscitou unha longa loita, nos tribunais, no eido 
político e na propia beiramar.

Mariñeiros, veciños e veciñas sufriron e sofren iden-
tificacións, multas e xuízos mentres que a propia le-
galidade da obra, cuestionada nun contencioso pola 

Confraría de Cangas, aínda agarda polo veredicto do 
Tribunal Supremo. É unha loita máis contra a priva-
tización do litoral e a destrución das rías, aínda que, 
ao menos neste caso, as sentenzas declarando a ilega-
lidade das obras non van chegar coa obra xa feita...

Ó XULGADO DE INSTRUCIÓN

Autos: XUÍZO POR OPOSICIÓN AO PORTO DE-
PORTIVO DE MASSÓ nº xxx

XAN CANGAS, veciño da ría de Vigo e moitos e 
moitas veciños, veciñas e mariñeiros coma el, das cir-
cunstancias acreditadas no procedemento arriba indi-
cado, diante do Xulgado comparecen e como mellor 
proceda en dereito,

DIN:

Que tendo sido notificados e notificadas do Auto no 
que se resolve a acumulación de xuízos de faltas por 
presuntas coaccións sucedidas no intento de constru-
ción dun porto deportivo no Salgueirón, Cangas, na 
zona que ocupaba a antiga factoría conserveira Mas-
só, e o seu paso a xuízo por delito; considerando que 
dita resolución non se axusta a dereito, por medio do 
presente escrito, interpoñen RECURSO ante a Xusti-
za segundo as seguintes

A L E G A C I Ó N S:

PRIMEIRA.- A resolución tomada non aporta argu-
mentación xurídica nin racional que xustifique a de-
cisión adoptada, e segundo as argumentacións que se 
exporán, débese estimar que en ningún caso procede 
a acumulación dos procedementos.

Massó ou a loita dun pobo
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O PORTO DE SAN CIBRAO (CERVO) AO LONGO DA HISTORIA

Emilio Xosé Ínsua
Seminario de Estudos Terra de Viveiro
Grupo Etnográfico Mascato de Cambados

Xa avisou no seu día Vicente Risco de que Galiza 
era un mundo e de que a súa máis pequena aldea ou 
porto encerraba sempre, a cada nova ollada que se 
quixese botar sobre ela, novas e reveladoras ensinan-
zas. Non outra cousa aconteceu ao afrontarmos esta 
nosa incursión  pola traxectoria no tempo do encla-
ve costeiro cantábrico de San Cibrao , parroquia de 
Lieiro, concello de Cervo (Lugo), no que, ademais de 
bos amigos, temos raíces familiares e memoria dos 
momentos probabelmente máis felices e salgados da 
nosa infancia.

Navegacións na protohistoria

A serie de recentes achados arqueolóxicos (petrógli-
fos, cerámica, sauna castrexa, machado votivo de co-
bre, cuncheiro galaico-romano, etc.) confirma que a 
orixe do noso enclave remonta, como mínimo, á Pro-
tohistoria. En palabras da arqueóloga Cabrera Tilve, 
o castro de Punta Atalaia “forma parte da tipoloxía de 
castros peninsulares, abundantes no litoral norte gale-
go, cunha cronoloxía entre os séculos I-III d.C.”. En 
época romana, cabe supor comunicación con outros 
enclaves per loca marítima, de xeito que constituíse 
un pequeno núcleo costeiro que vivía da extracción 
de diversos produtos do mar e que participaba, nal-
gunha medida, do comercio de cabotaxe que se es-
tabeleceu entre portos de crecente importancia como 
Brigantium (A Coruña) e Gegionis (Xixón), ambos 
situados, non por acaso, en primitivos castros da mes-
ma tipoloxía que o da Atalaia sancibrense…

Tras unha etapa de abandono, o enclave de San Ci-
brao foi repoboado (e bautizado con ese nome) pro-
babelmente por volta dos séculos VIII-IX, á calor 
das reorganizacións populacionais, administrativas, 

eclesiásticas e políticas derivadas da invasión árabe 
da Península, coa subseguinte chegada a San Martiño 
de Mondoñedo ao longo dos séculos IX e X de va-
rios bispos dumienses (Sabarico ou Savárico, o seu 
sucesor Rudesindo=Rosendo…), a constitución no 
século XII da nova diocese valibriense con sé en Vi-
lamaior (=Mondoñedo) e o emprendemento por parte 
dos sucesivos monarcas no trono galaico-astur-leonés 
de políticas de favorecemento dos núcleos marítimo-
portuarios (moitas veces baixo a fórmula de “cartas-
pobras”), coa finalidade de organizar e enseñorear a 
pars marítima Gallaeciae, aumentar a dispoñibilida-
de alimentaria, restituír as redes comerciais e incre-
mentar, mediante o cobro dos correspondentes dez-
mos e alcabalas, as rendas da Coroa, case sempre en 
descarnada disputa cos señoríos laicos e eclesiásticos 
da zona.

O San Cibrao medieval

A mención documental máis antiga de que dispoñe-
mos sobre o noso porto corresponde ao Sanctus Cypri-
anus que como localización dunha ermida no Porto de 
Arriba aparece citado nun documento redixido en la-
tín na Corte de Afonso VII, con data de 1128. Convén 
non esquecer que é precisamente a partir do século 
XII o instante en que sitúan a maioría dos medievalis-
tas o fenómeno da eclosión demográfica, urbanística, 
agraria e socio-administrativa do reino galego en xe-
ral (a chamada Era Compostelá) e da zona cantábrica 
galega en particular, neste caso coa consolidación dos 
portos urbanos de Viveiro e Ribadeo e o asentamento 
da sé eclesiástica de Mondoñedo.

O San Cibrao altomedieval acolle unha pequena co-
munidade que vive do mar e que reutiliza para as 

O porto de San Cibrao
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NASEIROS

Eduardo Parada
Manolo Parada

A lagosta, o lumbrigante e os mariscos en xeral fo-
ron dende sempre parte e arte da  dieta alimentaria 
humana, sinxelamente. Pero non hai tantos anos que 
comenzaron a ser considerados alimentos especiais, 
do xeito no que hoxe os coñecemos. Nos castros cel-
tas todos temos oído falar dos cuncheiros, onde se bo-
taban os residuos en xeral pero nos que loxicamente 
perduraban as cunchas dos bivalbos sobor de todo; e 
perduran aínda na actualidade. Os romanos, grandes 
fornecedores do bo xantar e mellor beber, mitifica-
ron mariscos como a ostra polas supostas propiedades 
afrodisíacas; e pouco máis. E é que estes non eran 
alimentos doados de conservar, nin salgados nin cu-
rados. Logo se estragaban e, salvo os bivalvos, que se 
apañaban na praia, o resto eran difíciles de pescar e 
tamén de comer, caso dos crustáceos.

No tocante á lagosta e ao lumbrigante, probablemente 
fora non moito antes do comenzo do século pasado 
cando se comenzou a súa pesca especializada e, con-
secuentemente, a venda exclusiva no litoral das Rías 
Baixas. No Cantábrico xa había algúns anos que a la-
gosta se vendía e exportaba, principalmente a Fran-
cia. Pero un dos portos pioneiros deste tipo de pesca, 
como se sabe, e do marisco en xeral, foi o de Ogrove. 
Nunca se pescou, sobre todo a lagosta, de xeito abun-
dante. E de feito a explotación dos caladeiros destes 
crustáceos non se extendeu nen no tempo, nen no es-
pazo, por dicilo dalgún xeito. De feito non durou no 
tempo máis alá de corenta ou sesenta anos, e o espazo 
tivo que ser renovado moi a cotío ao longo deses anos 
polos buscadores do cada vez máis preciado bocado.

Tal espazo ímolo situar neste caso entre Fisterra e Si-
lleiro, esencialmente, con centro de operacións maio-
ritario no porto meco e con unha flota de embarca-

cións de entre catro e oito metros de cumprimento, 
que se movían a remos e a vela con unha media 
de dous homes e un rapaz, na primeira corentena 
do século XX. Nos anos 40 incorpórase algún mo-
tor, un metro ou dous máis de barco e outro rapaz 
ou mozo. Os homes adultos estaban en combate, 
mortos, desaparecidos ou exiliados. Este pequeno in-
cremento en potencia e tonelaxe permitiu sobrepasar 
máis a miúdo os límites reseñados, e en certa medida 
dar o golpe de graza e chegar case á extinción ata a 
data dos preciados bichos no noso mar.

¿Por que unha maquinaria tan arcaica como eran un-
has dornas e uns racús a motor e a vela,  de obradoiro 
artesán,  con catro nasas de vimbio e despois de pau, 
que botaban seifas (campañas) de non máis de tres 
ou catro meses no verán e tiñan que buscar abeiro en 
canto se acendía un bafo de vento ou unha vaga de 
mar, acabou en tan pouco tempo co sustento estial? A 
explicación require de voz experta e casuística estu-
dada, mais non é difícil entender se pensamos que se 
trata dunha especie de crecemento lento, que demora 
uns cinco anos dende o estado larvario ata chegar á 
talla de 25 centímetros con tres cuartos de quilo; ma-
duración sexual tardía, duns catro anos; postas esca-
sas, cada dous anos, e relativamente pobres, con uns 
30.000 ovos máximo (a nocra, máis coñecida como 
nécora, pon uns 200.000, e a centola uns 150.000; e 
ata dúas veces ao ano nalgúns individuos). O bo dura 
pouco se é bo e non vai en frasco pequeno.

A lagosta, Panilurus Elephas, vive en case todos os 
mares do mundo nas súas diferentes variedades, pero 
dase quizais mellor e reprodúcese máis en augas tro-
picais. É bastante lonxeva, e medra mentres vive. Nas 
nosas costas pode chegar aos doce anos e acadar un 

Naseiros
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ONDAS DA IRMANDADE
Memoria do asociacionismo mariñeiro sadense

Xavier Brisset Martín

Hai cen anos os mariñeiros de Sada e Fontán crearon 
a sociedade Vigilancia de la Ría sumándose á marea 
societaria que recalou en todos os portos do golfo Ár-
tabro (1). Neste artigo achegámonos ao contexto bio-
gráfico daqueles mariñeiros ártabros e á problemáti-
ca pesqueira que afrontaron. Os mariñeiros galegos 
que viviron a revolución tecnolóxica na pesca foron 
unha xeración valente e creativa. Foron quen de pasar 
da pesca tradicional a competir coas máis modernas 
flotas do mundo no norte de África ou no Gran Sol, 
fornecendo de peixe fresco, salgado ou en conserva 
distantes mercados de millóns de consumidores.

Aqueles que se asociaron nas primeiras décadas do 
século XX, cando eran nenos ou mozos viron che-
gar o tren que abría aos exportadores galegos as pra-
zas do interior de España. Despois a multiplicación 
das fábricas de salgado e conservas,  as máquinas de 
vapor que impulsaban os bous e parellas de arrastre, 
as tarrafas do cerco, os vaporiños palangreiros..., as 
cámaras refrixeradas, redes industriais de algodón, o 
cerco con xareta, o arrastre con portas.... novidades 
que no seu conxunto revolucionaron as beiramares 
de todos os continentes. Éxitos, fracasos, dúbidas e 
contradiccións repetidos nos peiraos de Galicia, Eu-
ropa, do mundo. Antes ou despois, coas característi-
cas propias de cada mar, mesmo con singularidades 
propias en cada unha das nosas rías, os nosos ante-
pasados mariñeiros resultaron ser dos máis prácticos 

manexando esas ferramentas. Eles souberon abrir os 
horizontes da nosa pesca. Pero tamén, ao mesmo tem-
po, foi unha xeración desafortunada, pois mentres os 
máis vellos viviron as guerras civís carlistas, os máis 
novos tiveron que ir a Cuba ou Filipinas, no exército 
do Desastre. Viron marchar os fillos á guerra de Ma-
rrocos ou á emigración e os netos á Guerra Civil do 
36; e polo medio ás Guerras Mundiais, para morrer, 
os máis lonxevos, nos anos da fame da posguerra. 
Triste final vendo como o dereito de asociación, con-
quistado 70 anos antes, quedaba caricaturizado nas 
Falanges del Mar. Comezou entón unha política de 
amnesia que enterrou a memoria daqueles magníficos 
homes e mulleres. Todo canto foi asociacionismo li-
bre quedaba abolido e as súas vivencias indignas de 
ser transmitidas. Así, nas exposicións “Ondas de ir-
mandade” que conmemoran ese centenario, con fre-
cuencia un visitante sorpréndese descubrindo o nome 
dun avó ou dun parente na directiva dalgunha daque-
las asociacións. Con este precedente, cada trazo que 
identifiquemos e nos permita entrever as súas siluetas 
podemos consideralo un humilde paso na necesaria 
restauración da nosa perspectiva histórica. Individual 
e colectivamente enriquécenos saber deles, coñecelos 
e recoñecelos. 
     
Dinamita, traíñas, tarrafas e bous

Pola documentación conservada (2), sabemos que 

1 Conmemorando ese centenario están realizándose unha serie de exposicións denominadas “Ondas de irmandade. Centenario do asociacionis-
mo mariñeiro eumés”, inaugurada o 3 de decembro de 2008 na Casa da Cultura de Pontedeume, foi realizada por 8mares.com co patrocinio da 
Consellería de Pesca. Despois de itinerar polas parroquias e concellos veciños esta permanente na Nova Lonxa da Confraría “Virgen del Carmen” 
de Pontedeume. Memoria do asociacionismo mariñeiro sadense. Inaugurada o 10 de decembro de 2010 na Casa do Mar de Sada. Realizada por 
8mares.com coa axuda da Consellería do Mar. Agora está itinerando polas parroquias veciñas, institutos e a Escola Náutico-Pesqueira de Ferrol, 
volvendo a Sada nas Festas do Carme 2011. Quedará en poder da Confraría de Pescadores de Sada como exposición permanente.
2 Arquivo do Reino de Galicia. Goberno Civil. Asociacións.

Ondas da irmandade
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DANIEL PAZÓ VILA
Rendido, desarmado, pero nunca vencido (1)

José Manuel Rodríguez Crespo
Sección Marítima do Instituto de Estudos Miñoranos

O Señor Daniel Pazó Vila foi un conveciño noso que 
naceu o 19 de xuño de 1914 no barrio da Tarela da 
parroquia de Nigrán no concello do mesmo nome, e 
que inventou, entre outros, os casulos para carnada 
das nasas do polbo, que actualmente son usados en 
practicamente todas as nasas polos nosos mariñeiros 
da pesca de baixura.

Home de firme determinación e vontade e dotado dun-
ha grande intelixencia natural, pero sen máis estudos 
que os das catro regras na escola da súa parroquia e 
os que lle deu a Armada da República Española, onde 
tras os cursos correspondentes chegou a ser Cabo 
Apuntador de Artillería (daquela as “clases” eran ma-
riñeiro especialista, mariñeiro preferente, cabo, sar-
xento e brigada).

Ingresa na Armada da II República Española como 
mariñero voluntario en setembro de 1934, e loita na 
guerra civil defendendo a legalidade do réxime demo-
craticamente elixido, primeiro a bordo do acoirazado 
Jaime I, sendo dos poucos sobriviventes da explosión 
por sabotaxe do acoirazado dos mil e algo homes que 
se atopaban a bordo, da cal arrastrará secuelas toda 
a súa vida, cando precisamente atopábase facendo 
o curso de cabo artilleiro, posto que foi neste barco 
onde se instalou provisoriamente a escola de artillería 
para clases (lembremos que daquela a escola de arti-
llería da Armada – o polígono de Tiro “Janer”- atopá-
base en Marín en poder dos sublevados).

Logo é habilitado para ocupar un cargo de certa res-
ponsabilidade coma o de dirixir o emprazamento das 

baterías de costa que defendían o porto de Almería, 
base auxiliar da frota republicana. Nos derradeiros 
días de marzo de 1939 trala rendición do exército da 
República é tomado prisioneiro en Almería, onde ao 
detelo danlle unha tunda e róubanlle as poucas cousas 
de valor que tiña e toda a súa documentación (que 
nunca lle devolveron); está a piques de ser fusilado 
por falsas acusacións da Falanxe de Cartagena, as ca-
les tiñan que ser moi burdas porque o oficial de garda 
da prisión négase a deixar que o leven sen unha orde 
por escrito do xuíz militar. Burla así a morte por se-
gunda vez cando practicamente entraba “en capilla”. 
Pasa entón no cárcere un ano e sete meses, entre o 
cárcere de Almería chamado “Ingenio”, onde pasa 
todo tipo de privacións e agrávanselle as secuelas da 
explosión do “Jaime I”, a Modelo de Madrid e a Pri-
sión Naval do Ferrol. É posto en liberdade a finais de 
outubro de 1940. 
En 1991, tras moito batallar, seralle recoñecida a gra-
duación de Suboficial Maior da Armada, de acordo 
coa lei 37/1984 de recoñecemento de dereitos e ser-
vizos prestados nas forzas armadas da República, con 
cuxas insignias pediu ser soterrado.
   
Despois da guerra, ao voltar a Nigrán, para sobrevivir 
ten que dedicarse á pesca. Tras unha breve paréntese 
na pesca de altura dedícase no porto de Panxón á pes-
ca de baixura e á recollida de argazo. Faino primeiro 
cunha vella e pequena gamela que lle deixa un tío seu 
e na cal sofre varios atentados por parte dos mariñei-
ros adictos ao réxime, como esnaquizarlle a roupa de 
augas, romperlle os remos, tirarlle ao mar as artes de 
pesca e incluso furarlle a gamela. Máis adiante traba-

1 Cita de Daniel Pazó Vila o 27/11/84 na carta a don Roberto Dorado, Director do gabinete da Presidencia do Goberno de Felipe González

Daniel Pazó Vila
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Os que coñecen os Encontros de Embarcacións Tra-
dicionais de Galicia que cada dous anos organiza a 
Federación Galega pola Cultura Marítima e Fluvial, 
se poden, repiten. Á vila de Muros tocoulle acoller 
os que se celebraron en 2009, que entre o 9 e o 12 
de xullo dese ano conseguiron que o arrecendo a mar 
que habitualmente se respira na localidade fose es-
pecialmente intenso. Grandes e pequenos disfrutaron 
dunhas xornadas nas que a actividade non decaeu en 
ningún momento, nen de día nen da noite; e nas que o 
peirao muradán quedou pequeno para acoller a todas 
as embarcacións tradicionais que, chegadas de puntos 
diversos, puxeron proa a Muros. Moitas das cales, sen 
dúbida algunha, han repetir este ano na cita carrilexa.

A de Muros é unha desas vilas cheas de encanto nas 
que os veciños teñen sabido conservar o mellor do seu 
municipio. Aínda que as evidencias da modernidade 
se deixan notar coma en calquera outra localidade da 
xeografía galega, as súas son rúas cheas de encanto, 
que non deixan obviar ao que camiña por elas que se 
atopa nunha vila mariñeira.

Por se as calexas empedradas e estreitas, cheas de 
recunchos resgardados e acolledores, non tivesen 
atractivo suficiente para contentar aos visitantes, nos 
Encontros de 2009 os veciños fixeron un exemplar 
exercicio de coordinación, e conseguiron converter 
as rúas da vila nun museo temporal. Segundo con-
tan os máis veteranos destas citas mariñeiras -aqueles 
que estiveron en Ferrol ou Poio e mesmo chegaron 
ata a localidade francesa de Brest para participar nes-
te evento- a muradá foi, de feito, a maior mostra de 
vontade participativa vista ata a data nuns Encontros. 

Embarcacións a piques de facerse ao mar / S. Rei

Mostra de cociñas antigas a pé de rúa / S. Rei

CRÓNICAS MURADÁS

Sole Rei

Cronicas Muradás
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