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O I Encontro de Embarcacións Tradicionais. Galicia 93, celebrouse en Sta. Uxia de Riveira os
dias 9, 10 e I I de Xullo cumplindo na sua totalidade as actividades previstas no programa.
Coidamos interesante ayortar algunhas cifras referidus á purticipacion e organizacion desta
actividade.
. Nude embarcación participantes: ..................................................................................... .39

.Nude participantes ós que se 1le.facilitou aloxamento en camping ou hoteis: .................... 143

.N" de participantes totais: ..............................................................................................

.287

.Promedio de asistentes as sesións dos coloq~io~s:
.............................................................. .45
.Nude asistentes totais estimado as distintas actividades: ...............................................4.500
.Nude voluntarios en 20 áreas de organización: ................................................................ 186
.Medios de comunicación........................................................... TVE Canal Internacinal
TVE (;ALICIA
TVG
RTVG

Antena 3 Radio
La Voz de Galicia
E1 Correo Gallego
A Nosu Terra
.Entidades e Asociacións da bisbarru que colaboraron:........................................................ 14
.Nude establecementos de hosteleria participantes na actividade "Comer no Mar" :. .: .......13
Por todo o aposto coidamos que se cumpliron satisfactoriamente os obxectivos previstos neste "1
ENCONTRO", mais ainda se temos en conta que tódalas dificultades organizativas solventáronse
satisfactoriamente, mostrando a totalidade dos participantes o desexo de voltar a participar en próximas
edicións.
A resposta de público ós distintos actos foi importante, ainda que coidamos que a cobertura
ofrecida polos medios de comunicación escritos, agas a realizada por "La Voz de Galicia': non foi a
esperada.

R.I. Confraria da Dorna
Riveira
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II E N C O N T R O EMBARCACIÓNS T R A D I C I O N A I S
G A L I C I A 95

Revitalizar e impulsa-lu constr~ccwne utzlización das
embarcacións tadiczonais do noroeste peninsular; e mázs especzalmente ás de Galicza, como elementos motivadores de
un público que pasenznamente e de xeito xeral vive dando
as costas ó mar;factor comhn da vida da meirande parte
dos nosos devanceiros.
Dar a conece-la variedade e a riqueza etnográfka que
cada pobo, cada vila e cadafamilia aporta ó mapa marino
da nosa comunidade a través das suas embarcacións,
aparellos, artes, etc.
Potencia-lo reconecemento a unha comunidade como
agalega que de sempre existiu cara ó mar e alén do mar
como patria de~randesmarifieiros e navegantej.
Amosar ás novas xeracións os conecementos, habilidades e invenczóns dos nosos anteyos na súa loita cotzá co mar
como elemento sustentador omnipresente no seu quefacer determinando comportamentos e xeitos de vida de seu.
A~lutinare mostrar ó publico os traballos e proxectos
daquelas asoczacións e grupos hunzanos que dende abún
tempo venen desenvolvendo neste eido da wltura tradicionalgalep. Asi como anuncia-la existencia da Federación
Galega pola Cultura Maritima, de recente creaczón.
Exfloner
alternativas novas de actividades baseadas no
L
intercambio de infornzacións entre difierentes xeracións, di@rentespobos e diferentes xeitos de comportamento social.
Susczta-la curiosidade, o comentarzo e o debate naquelas
persoas alleas a este canzpo cultural tentando de alctualizalas
e sensibilzzalas cara un futuro cada vez d i s incerto.
-

-

-
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Presenfación
Programa de Actividades

PROGRAMA DE A C m D A D E S

Gamelas, dornas, lancha de relinga, bote poveiro, catraia, drakkar, ... estarán amarrados ó pantalán
flotante situado á beira da ponte da Illa de Toralla; onde poderán ser visitadas co permiso e acompatíamenta
das respectivas tripulacións.
Saídas ó mar:

24 de 17:OO hrs. ás 19:OO hrs.
Sábado,
Domingo, 25 de 1 1 :O0 hrs. ás 13:30 hrs

Faenas de varada na praia:

Domingo, 25 ás 13:30 hrs.

Maquetas, documentos, aparellos, fotografías, proxeccións de vídeo, artes, ... na carpa instalada no
campo de futbol-praia "Xigante".
Xoves, 22
Ma tíás
Ta rdes

Hora rios:

de 20:OO hrs. ás 22:OO hrs.
de 10:OO hrs. ás 14:OO hrs.
de 16:OO hrs. ás 22:OO hrs.

3. CONFERENCIAS E DEBATES
Venres,

23 ás 1 7:00 hrs.:

"A creba da pesca tradicional"
Por D. Xesús Giráldez Ribero, profesor titular da Escola de Estudios
Empresariais de Lugo, Universidade de Santiago.

Venres,

23 ás 19:OO hrs.:

"A industria da conservas de peixe"
Por D. Xoán Carmona Badía, Catedrático do Departamento de Historia e
Institucións Económicas da Facultade de Económicas da Universidade de
Santiago.

Sábado,

24 ás 19:30 hrs.:

Mesa redonda sobre A recuperación de embarcacións tradicionais:
problemas e posibilidades. I ntervetíen:
D. Jesús Vidoria Meizoso, enxetíeiro naval da Escola de Enxetíeria Naval
de Ferrol.
D. Juán Escolar Calzou, enxetíeiro naval.
D. Odávio Lixa Filgueiras, investigador das embarcacións tradicionais en
Portugal.
Modera: D. Lino Lema Bouzas, do Museo do Pobo Galego.
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2 1 :O0 hrs.:

Confección e construcción artesanal dun cabo.
Por Ventura Comesaíia e Ricardo Acufia.

Venres,

23 ás

Sábado,

24 ás 1 1 :30 hrs.:

Marcado na praia e consellos para a confección dunha vela coruxeira
Por Ramón Pérez.

Sábado,

24 ás 12:OO hrs.:

O compás artesanal
Por Guillermo Comesaíia.

Sábado,

24 ás 13:30 hrs.:

Apuntes sobre a pesca tradicional en Coruxo.
Por Ventura Comesatía.

5. ACTIVIDADES DEPORTIVAS
Sábado,

24 ás 1 7:30 hrs.:

Exhibición de regata de bateis e traifias.

A cargo do "Clube de Remo de Coruxo".
Domingo,

"XXIV Volta a Toralla en Gamela Coruxeira".

25 ás 17:30 hrs.

6. ACTIVIDADES INFANTÍS
Sábado,

24 pola maíiá

Sábado,

24 ás

1 1 :30 hrs.:

Nenos e xoves poderán visitar e subir a bordo das embarcacións.
Co permiso e acompaíiamento das respedivas tripulacións.
Proxecto didáctico da gamela coruxeira.
Editado polo grupo etnográfico "A Buxaina" e dirixido a nenos de entre
10 e 15 anos de idade.

7. ACTO CENTRAL
Sábado, 24 de 1 2:30 hrs. a 1 3:30 hrs.: Recepción de autoridades e medios de comunicación.

Visitas ás embarcacións.
Talleres artesanais.
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Venres,

23 ás 18:30vhrs. Presentación da publicación:
"I1 Encontro de Embarcacións Tradicionais.Galicia
Etnográfico "A Buxaina" - CRACC
Presentación da:
Guía gastronómica "Comer do Mar".

95", editada

polo

Í

II Edición.

9. PROGRAMACION CULTURAL
Xoves,

22 ás 23:OO hrs.: Cinema de Verán.
Coa proxección do film "Mar Abierto" (1 945) do director Ramón Torrado.

Venres,

23 ás 23:OO hrs.: Noite de San Xoán.
Coa tradicional fogueira, sarditías, pan, vitío e as aduacións de:
-Grupo Tradicional "Millaradas" (Vigo)
- Agrup. Musical de Taboadelo (Pontecaldelas)
- A.F.I. "Berce" (Ferrol)

Sábado,

24 ás 23:OO hrs.: Noite de folclore.
Aduarán:

- Grupo de bailes tradicionais "A Buxaina"
- Grupo Folk "Tarxa" (Castrelos-Vigo)
- "Xistra de Coruxo" (Música Popular Galega)
Domingo, 25 ás 12:30 hrs.: Concerto Musical.
A cargo da Agrupación Musical "Atlántida" (Matamá-Vigo)
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As Asociacións
Club de Remo Robaleira

CLUB DE REMO ROBALEIRA

O Club de Remo Robaleira dende que escomenzou
a súa andaina no ano 1989, fixou coma obxedivo a volta

mico de recuperación das embarcacións tradicionais, isto
é: proveitamento do gran número de rapazes e raparigas
adscritos O Club e as persoas da terceira idade que colaboran con nós, e que son os últimos maritíeiros guardeses en
navegar a vela en gamela, animación socio - cultural entre
distintas xeracións.

aos valores tradicionais do nos0 mundo marifieirol aduando no eido deportivo do Remo tradicional de Banco Fixo
coma Entidade prestataria de servicios deportivos de base
entre a xuventude. Agora na actualidade. con parte deses
obxedivos cumpridos gracias aos bos resultados
colleitados, o apoio social conquerido por
parte da coledividade da Guarda, asi como
o gran capital humán de que dispomos e,
o momento para levar a cabo a recupepatriración e a revalorización do n o s ~
monio marítimo seriamente danado e
carente de difusión, debido fundamentalmente a que o seu único medio de
transmisión é oral.

A sección Etnográfica d o Club de Remo

\

A
E, precisamente o risco da rotura desa

Robaleira conta nestes intres para levar a
cabo a devandita laboura con dúas
gamelas guardesas, asi coma diverso materia1 auxiliar e de seguridade para a
práctica de Escola de Vela Tradicional.
Tendo coma proxedo a curto prazo a
construcción dunha embarcación lixeira
coma o Caroucho do Rio Mifío, e a mais
longo prazo a construcción dun Volanteiro.

Ademais nas instalacións deportivas pretendemos levar a cabo o que será a Sede Social da Entidade,
que constará de arquivo, biblioteca, e sala de xuntas que
servirá de lugar de encontro para as actividades de animación levadas a cabo.

correa de transmisión oral tanto cultural coma
técnica que caraderiza o noso marilieiro o que nos levou a
formalizar dentro do Club de Remo Robaleira unha Sección Etnográfica, integrada na Federación Galega Pala
Cultura Marítima, dirixida esencialmente ao aspedo diná-

A Xvnta Directiva

Especialistas en percebe de Galicia
Exportación de mariscos galegos
Teléfonos:
Camifio do Salgueiral, 9
N I G R A N - Pontevedra
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(986) 36 73 73 - 36 66 77
(908) 68 82 88 - 98 58 44
Fax: (986) 36 66 77

As Asociacións
-

-

-

~ o v e r n e n t oEcoloxista "Londras"

Agora estamos nos últimos pasos do século XX; se
miramos tempo atrás, ollamos ós homes ansiosos por avanzar teconolóxicamente, a técnica é adorada por tódolos
pobos que se precian de "civilizados" e, consecuentemente,
a natureza está sufrindo os males de contaminación e degradación. Tódolos días extínguense especies animais e
vexetais nas selvas e nos mares: ademáis, nós mesmos
somos "carne de catíón" das choivas ácidas, dos cambios
climáticos, que se traducen en cancros e outras
enfermidades..
i A c a s o somos "civilizados" provocando a
desertización, a explotación do Terceiro Mundo, ou a
dexeneración, -sen ir máis lonxe. das rías galegas? Opino
que o nos0 grado de civilización é moi pobre, se nos falta o
debido respeto e amor ós demáis seres.
E no interior diste caos ecolóxico que estamos vivindo,
xurde para min un foco de esperanza; paralelamente ás
aditudes autodestrudivas da maioría das persoas diste vicioso sistema, xurden minorias que optan por aditudes máis
responsables, anque non sempre é fácil saírse da gran
manada.
Estas aditudes das que vos falo son sinxelas, pero ó
mesmo tempo custan esforzo nista sociedade tecnócrata e
burocratizada. Aínda así non hai quen pare experiencias
de autosuficiencia, autoxestión, reciclaxe, reutilización, reducción de consumo e uso de enerxías limpas como a solar
ou a eólica.
Eiquí era ata onde quería chegar. Iste é o tema que
me foi encomendade para istes encontros sobre cultura
marítima.
A enerxía que ten o vento xa foi empregada dende
hai miles de anos, de feito hai un grabado dun barco ou
nave andando en vela que data do 8.000 a.C. en Exipto.

galrón nun

I
,,ia
, ,&

Os antigos maritíeiros cando conseguiron coller un
vento nun pano e con Eolo navegar lixeiros a distintos rumbos (dende aquela singradura que se esqueceu na noite
dos tempos), descobriron ademáis outra cousa: "o único
que non é posible é o que non se sotía; só existe o que se
imaxina".
Creo que se intentamos soríar moi despertos e moi
a fondo, seremos capaces de resolver os problemas da
fume, da guerra e da contaminación. Concretamente no
problema da contaminación das nosas costas, hai que dicir
que sobran verquidos e que apenas hai depuradoras; sobra ruido e non somos capaces de atopar o silencio.
A todo isto, un pouco de esperanza aínda queda
nalgúns corazóns que voltan camiríando amodo á natureza.
A xente que camitía coa ilusión dun mundo máis
feliz, pretende para-lo despilfarro e compartir os seus
proxedos con amantes da natureza. E cáseque me atrevo a
afirmar que a promoción das embarcacións tradicionais a
remo o u vela, forma parte dun plan para aumentar
globalmente a calidade de vida. Neste senso, é moi importante matizar que así estase a recuperar parte da nosa historia cultural e da estreita unión que había entre os nosos
devanceiros e o medio ambiente. Iste patrimonio corre o
risco de perderse se aumenta a presa a destrucción, e
deberíamos loitar, cada un a súa maneira, para que os
nenos/as dos próximos séculos poidan navegar cotíecendo
as súas orixes, e así poríer rumbo ó Paraiso.
Heike e Anxo.
Traducción: l o l a Outeiral

l Jnha dorna de Arousu
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As Asociacións
Asociación de Amigos da Dorna Meca

A A.A.D.M. informará e fará cumplir as normas de
seguridade e hixiene obrigatorias predispostas pola
autoridade marítima correspondente.

Calquera das solicitudes correspondentes tétíense
que facer á A.A.D.M. por ser esta a entidade responsable
do seu mantemento e uso, proporcionando a tripulación
necesaria para o goberno, ensino, ou prácticas de navegación que serán gratuitas, salvo actividades que comportaran algún gasto económico, caso que sería estudado por
dita entidade e exposto ós interesados.

AA.A.D.M. adica a recosntrucción da dorna xeiteira
meca como homenaxe a tódolos maritíeiros e artesáns que
fixeron posible a súa existencia pasado e presente.
Manolo Parada

#

\

A C'ARÓN DA LAKEIIU
"<:ando había nortadas, as dwnas quedaban ~erkzprena Bawosa mr e12 lbezros. AS ~nulleresda casa zbamos a pe busca-lo
pezxe, e de paso levabarnos na cabesa algún aparello atmdu. Se erarz peius do xezto, levabaw~osunha entre dúas e tznarvcos que
zr unha a carón da mtra, e sz o carnzrio estreztaba, unha dz nate e a mrtra detrás.
Dende O C#we (San Martzno) ata Raewos haz 74725 CZ72Co k ~ n .Saíaír~osda casa ás catw m4 as czncn da nzarzarz para
chgar alá ás sezs m sete. Se IJabía pmcopezxe e ~zorzpajaba a pena Ir vende-la~sardziias, salaban-se e quedahawzos alia atalo aparello. A s pems estabagz tendzdas todo o lofgoda praza e rbarrtos repasando a pé as avedas que tzna o aparellu. Bespms ás
dose, cmnzamos unha sardzilas asadas; e se m n había pan, pofirarrto-lopezxe nunba cortzsa daquelas que hotaba a borda, dos
hntrelos e pahezros que rmpían, la~adz$íosdo maz
As brasas faszan-se taméfz dos rizestnos cacl~osde cm-tzsa e al&n jarabullo, porque no mofzte apenas había leria, pms
daquela era rnoz buscada e aprweztada.
l'ara leva-lopezxe ao h e , tziia que ser na cabe~a,~ms
sestas e wazs naspatelas, entre mzfãaszmáns arvLazs eu. Meu paz
andaba sempre cofzpapá órnaq leváhano ó lmnbo, e se non, cayahan unha pesa
e inazs tzo 1'aquzto"O Carroiío", que era ql~efz
du xezto entre os dous, para ataz
O chcqar a casa, eles zban dmnzi; e nós, vende-lo pet?c~..Cando se andaba á rapeta, tainéz era a rnesrna faena, m o q74e
n o había
~
tanto que ata? pero se tmnaban le~~quados
e razas, pe~aban1-názsque calquera mitropezxe. Osfelp~dz5osaqueles da
Barrosa, trazanse mellm
EILnon zba tantas vecesporque era a rnázs 7zova de lizz~aszwuans, pero elas tz~ianque zr a dzarzo.
A nosa d m a , que lle chamaba~za "E;spa~ia"botaba na Barrosa unha semana m4 dúas, e cmna a nosa, había mmtas. Se
andaban óxeztopolo mar de Sálvma, xa ~e1zdíalzno rnar e d(mníarz a bordo.
A tzo Paquzto~~~stáhalle
rnmto pescar a lzna, aprwezta calquera tetrzpo rnwtu para face-10, metrzres estahan layos onz~
jomáeado~esperandu o lafzse do dza; anqu
houhera riz(ntopezxe, é1 s e p i a pesca~zdoynal, pero eJo si, despoz~lzrnpaha opezzre ben lz~npz&o,laviabao e cobabao a secar irjm
c~~zoszno
e ben posto, Janeca~,co~tfiru~,
razas, qz~erzllase todo o ~ I I Ehmdbera.
Cando erapnos nenos, na casa, cmnzarno-la caldezrada todo3 nunj~aJonte, e coma nós case toda-las farnzlza~de Icerzte
marznezra. Hahia vajzllas rnm bonztas na casa, q14e?caera72 de ~nziiaaboa, pero smose f4sabanpara os dza sznalados, cmno era%
bodas, bautzzos, dias de festa ou ca~zdo/labia abiin zrzvztado, pms había que cmdalas mmto; se se estradahan izon se podia
cwnprar rmtras. Para as bodas pedzanse ~izázspeui~
a mttra xerzte que as tzvera, e tarizé~zse prestaban no caso contrarzo. AJ
tartezras e potaspara fase-10s co~zdo~,
pedzanselle a a b ~ i arw~adm;
~z
porque as tz~ían~wamics,
de faser as caldezradas a bordo."
Asi eran as cousaJ naquel tempo, cmnentaba rnzkia ízaz a caron da larczra unha rzmte de Santos, sendo eu rapaz e non
hahia TVEstabamosfalando dos a ~ w45-50.
s
De vez en caizdo cmnefztan-se estas anécdotas actualmerzte en reufzzónsJainzlzares, pero cando a TV está deslyadu.
A "Espana"fora a dorna de Pneu abó Costa, de doce cuartas, do tzpo xeztezrapequena, meca, de proa lanurda, pz rzchona
e moz ben enszllada, que eu aznda lembro da ~nzkianenez, a finazs dos cznczrenta. L g o vendeuse-lle a Lnurenzo "O Tzadoro";
nela andzvo á rapeta até cmezos dos sesenta; de~pmsdesJZxo-se na praza de l'eralto. Huxe a &na, naturalrizente, Ica non
exate, pero a praza ta~nprmco:fm atuzda p w u n j ~ a1 ~M . de tewa e escmnbros, pero ali debazxu aztada están as szias arca3 con
pejadus de dornas, de cultura e de h z s m a .
Manolo Parada
Asuczaczh de Amgos da Dmna Meca
O Grwe 1 9Y4
a
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As Asociacións
Grupo de Investigación Etnográfica "Mascato"

"Fuxeo dia encol das ajoas
nas velas dogaleón
que lma a estrela da tarde
na punta do botaldn"

salga a cargar e descargar barro, tella, e peixe, ou varar
nas propias prais para recibir aos carros do país cargados
con puntais de pitíeiro. Este era o tipo de galeón cotián nas
abras de Rianxo, Taragoría, Isorna, Vilanova, A Pobra, A
Illa, Cambados, Vilagarcía, O Grove, Ribeira, Palmeira,
Bodión, Dena e Vilalonga. Non obstante existía outro tipo
de galeón na Ría, concretamente n o porto fluvial de
Pontecesures. As súas caraderísticas, menos evolucionadas segundo Staffan Morling, se diferenciaban en que a
popa era reda e maís estreita que a proa e armaba vela de
relinga, axudada ás veces por un pequeno foque.
A adaptación ao medio, condicionou a variedade

"Outa mar". L. Amado Carballo.

O galeón tal e como se cotíeceu na Ría de Arousa
na primeira metade do século XX, era unha embarcación
adicada ao transporte dos máis diversos materiais e cunha
características axeitadas á devandita funcinalidade: panzudos de proa; con moita manga;
cuberta ocupada en gran parte pola
adega; popa redonda. A pesar do aspecto robusto, eran moi manexabeis, coa
súa fasquía maritíeira de proa levemente lanzada, armados co aparello de balandro (mastro inclinado cara a popa, en
lembranza do antigo aparello de relinga,
botalón e percha; velas de foque, trinquete e cangrexa) e os catro grandes remos que suplían a falta de vento. A partir dos anos corenta comezaron a instalarse motores de explosión de ata 60 CV,
conservando, poren, o aparello.
Proba da docilidade do barco era
a súa cativa tripulación: un patrón e dous
maritieiros. E para facer a embarcación
axustada ás condicións dunha ría
enguedellada, inzada de recursos e centros de producción (telleiras, fábricas de
conserva e salgazón, serradoiros, riqueza madeireira, barro, ...) nunha beiramar
abundante en praias, esteiros e con a
penas dous ou tres portos dignos de tal
nome, calaban pouco, titían unha obra
viva moi plana, e un leme con dúas
posicións, unha máis baixa que a quilla
e outra ao mesmo nivel, de modo que
onde houber pouca auga, podelo levantar ao berro de "timón arriba". Destexeito
podían amarrar nos pequenos
embarcadoiros das telleiras e fábricas de

A silueta dun C;aleQn,frerrteu Ioxu. Anos 50
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botaban ás veces oito días no peirao para cargar, ou, se
subían ata Pontecesures, esperaban durante días ancorados
en Catoira a que remitise a correntada do Ulla, crecido
polas choivas...
Os galeóns construíanse con madeira de carballo e
pifieiro do país nas diversas carpinterías de ribeira da
beiramar arousá, sobre todo en Isorna, Ponte Beluso e
Noalla, ben por carpinteiros da zona, ben por outros que
se desprazaban alí por tempadas e chantaban os alboios
nas praias. Entre estes distinguianse os da parte de Noia e
O Freixo, onde, malia tratarse dunha embarcación presente na Ría de Arousa máis que en ninguhna outra, se fixeron
a mairía dos galeóns.
A figura do galeón na Arousa foi familiar ate a década dos sesenta, na que comezaron a desaparecer aceleradamente polo desenvolvemento das comunicacións por
terra e a competencia dos camións. Ata ese intre, a súa
presencia foi masiva, derivada das especiais condición
marítimas, das dificultades do transporte terrestre e, como
dicía no ano 1923 o Conde Santibatíez de1 Río no xornal
vigués "Galicia", por ser o galeón "e1 vehículo de comercio
más modesto que navega". Baste dicer que hai 45 anos,
ainda quedaban en Vilalonga arredor de medio centenar.

de tamafios e medidas, a diversidade de aparellos, e a
versatilidade de funcións: asi, os pequenos galeóns que
transportaban o barro das encaixonadas, que protexían as
minas escavadas en plena ría, aos pequenos mercantes de
cabotaxe ancorados fronte A Toxa, ou os que carrexaban
argazo a peguenas distancias, xeralmente non superaban
os 10 metros de eslora, aparellaban un pao e decote curecían de botalón e foque. Os maís comúns, quefacían rotas
no interior da Ria, armaban de balandro con un mastro e
unha superficie veleira entre 150 e 190 M2, titían arredor
de 13 metros de eslora, catro de manga, 1,50 de puntal, e
andarían polas 15 toneladas de rexistro bruto. E con as
condicións devanditas, podían navegar a unha velocidade
superior a 6 nós. Non obstante, para singraduras fora da
Ría, levando tella a Marín; carrexando madeira de
Camarifias; comprando peixe a flote dende Muros ata
Leixoes, empregáronse galeóns ben cumpridos: máis de
20 mts. de eslora, dous paos, botavara nas cangrexas, 30
TRB de desprazamento e tripulación de catro ou cinco
homes.
Compre, non obstante, distinguilos dos sinalados
como "balandros" nos Rexistros de buques das Comandancias, onde a cotío se confunde os galeóns coa denominación do aparello que armaban. Os "balandros", de estructura e aparello que poderiamos chamar internacional, eran
máis grandes, titían xeralmente dous paos perpendiculares á cuberta e se diferenciaban na cíada vertical da roda e
o desefio da popa, semellante á cofiecida por "rabo de
galo". E diremos tamén que a confusión chegaba aos
peiraos, posto que de cotío tras
as denominacións de "balandros", "lanchas"e "botes"de carga, agachábase a inconfundible silueta dos galeóns.
Outra das caraterísticas
distes, era a presencia do rancho dos tripulantes a proa e da
cámara do patrón a popa. Respondían á necesidade dun espacio para o descanso, xa que
as singraduras adoitaban ser
delongadas: os galeóns de
Vilanova que compraban o
peixe a flote, botaban polo
menos tres días no mar, e os
que ían ate Leixoes tardaban
unha semana en retornar a
porto; os de Vilalonga que levaban o barro a Vilagarcía,

Dionisio Pereira

Kr(~oru~t.ilr~c~lor~
do ':/untO.o
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O GRUPO DE ~NVESUGACIÓN E~~VOGRÁFICA
"MASCATO"hiciliado en Cambadq
ten prevista a recuferacwn do 'IJandro1',
dewadeirodaleón que transportou materiais de constmccimc á
Illa de Arousa. Constmido en ú - m a (Rzanxo) en 1953, rematou a sua actividade hai un par de anos
como auxiliar de bateu e foi localizado polo Gmtpo en Outubro de 1994, varado nun recuncho do pmto
Norte da Illa. Dende aquela, e cun presuposto inicial de seis millóns de pesetas, se ameteron os primeiros
traballos no estaleiro H J O S DE J. GARRIDO DE O m e , contando cunha amda da Consellerzá de
Pesca e diversas apmacións de jimnas comerciais da wna. Ao dda de hoxe, coa terceira parte do presuposto
cuberta e coa maiorzá dos mateGs adquin'dos, está weoi avanzada a estmctura do casco e os elementos da
arboladum listospara a sda preparación. Non ob-rtante,precisamos a chtyada de nwas axudas para levar
o proxecto a bo porto.
A recuperación do barco enmárcase na rehalrilitacióll, rcunfirturopNrimo, dunnh das moitas telleims
da Enseada do Umia e O W e ,para Museo Etnq~rájicodas actividades vencelladas ao barro, actividades
nas que a presencia doqaleóref6iindisper~sable.Tentamos,pois, que a recuperacwn dodaleón szgnzjique u n
revulsivo cara a wnservacwn e revalorizacwndopatrZmnw etno~rájicoda bisbarra do Salnés. Consewacwn que pode ser rendible socialmente se a inttyramos nun conxunto de actividades de indudable interese,
como son a rexenemciólz do litoral, mediarzte a protección medwambiental, o conseguinte desenvolvemento
de iniciativasvencelladas ao lecer (tun'.c~~co
cultural de calidade) e a proxeccwn didáctica, cultural e social
dunproxecto musehtiu,divzámico, daprmu)ciOzcde mividades artesanais euc pemgcl de extinción (carpinteria
de ribeira, velarzá ) e da recuperacióuc das vellas técnicas de nave~acióna vela.
Kltando ao daleón, as sdas calidades de robusteza, capacidade, fácil manexo e cativo calado que
outrwa o jixeran insubstituible para o trauc.pmte e o distinguirnn como unha das embarcaciórzs mak
representativas de Arwsa, boxe sguen a detemzinar a sua util&e non abano de iniciatina. Cemmente.
á marxe da irnportancia no eido da etnograFa da recuperacwn da embarcación e do seu manexo, e da
revitalización da construcción naval tradicwnal, o~aleón
poderzá cumprir outrasfinciovts. A saber:
- En relacwn á rehabilitacwn dunha telleira c m o Mweo, o~aleórcactuarzá como cmplemento, recuperando as vellas rotas do transporte do barro e de tella na Rzá e no baixo Ulla, ata Pontecesures.
A sda disponibilidade de acceso a praias, esteiros e pequenos eiizbarcadolros de m i n i m calado, faino
especialmente axeitado tantopara .cervir de suporte a xiras marztimas no interiur da &a, como de vehiculo
de acceso aos itinerarios terrestresprupostospola Amiacwn CANDEA e o COLECTIVO ECOLOXISU
DO SADJES para o estudio das aves, vexetacwn e xeoloma da Enseada Umia - O Crove. As rotas
marz'timas, que mesturariarz o carácter didáctico co 1ece.1;.poderzán sefluir o modelo das "classespatrimoinel'
breto~zas,corcsisterctes rza aprendizaxe das técnicas de navegacwze tradicionais, ao tempo que a histm'a,
xeígrafla, medioawcbiente, ecoiloi.ilia,tuponimia... dunha zona detemirzada. A riqueza do patminoicw
wearzti~~co
arou-cán (embarcac&y sinais marzti~nas,peirms, juchos, fábricas de suba, telleirus, artes de
pesca...), a densidade de centros docentes na bisbarra (unha das máis altas de Galicia), e o voluwce de
vi-citantesfwáneos, darantirzán o empredo i~cintempidoda embarcaciórc nestes mesteres e o interese
didáctico dos mesmos.
O carácter de embarcacwze representativajacilitarzá o seu ewcpreg-o en iniciativasprmocwnais e publicitarias de diverso s&nzjicado.
Fica exposta a utilidade social da recuperacwrc hgaleón. Agora falta un pulo que a fuga realidade.
NOTA: As axudas podei1 enviarse a: Grupo dehivestigación Emográfica "Mascato"
Rúa Nova, 4 (Casa da Cultura)
36630 Cambada

II ENCONTRO DE EMBARCACIÓNS

TRADICIONAIS.CjALICIA 9 5

As Asociacións
Asociación d e Vecifios Boureante (Poio)

A Asociación de Vecirios "BOUREANTE", do lugar da
Seara, da Parroquia de San Xoán, Concello de Poio, nace a
finais do vran do 1992, intentado cubrir un espacio naquel
intre valeiro, pola necesidade de dinamizar distintas actividade
que de maneira non organizada se desenvolvían no seu entorno. Desde o ano 1982, nesta Parroquia, vense celebrando
a Festa dos Maios de maneira ininterrumpida. Festa, posiblemente de procedencia céltica, relacionada co espertar da
Natureza e a chegada do bo tempo. N a nosa comarca
maniféstase na construcción
dunha figura cónica cuberta con
r a m a l l o s e flores (fiuncho,
xestas,
laranxas,
ovos,
pampullos, cartuchos, camelias,
rosas silvestres, etc.) así como
unha coroa; arredor do Maio os
nenos interpretan unha cantigas
con certa retranca n a súa
mensaxe. No lugar da Seara
esta Festa aglutina unha grande cantidade de vecitios que de maneira desinteresada participan no confección do Maio. Esta Asociación chegou nalgúns
anos a confeccionar tres Maios, nomeados: Boureante,
Pequecheiro e Revaleira. O nome da Asociación xurde precisamente do primeiro Maio: "Boureante", que fai honor ao seu
nome pola contundencia e dureza das súas coplas. Nestas
festas dos Maios, ademais, como complemento aos mesmos,
confeccionanse~barcosque acompatian aos Maios, indicativo
da zona agrícola-maritieira. esta Asociación ten particular
interés en reproducir barcos tradicionais, incluso a escala
(dornas, chalanas, bote polbeiro, gamela da Guarda,etc.),
por ser o entorno xeográfico de zona de ribeira, con clara
influencia maritieira.
Esta Asociación ten nos seus estatutos entre outros os
segwintes puntos como fins a desenrolar:
Salvagardar os intereses ecolóxicos do noso ámbito, asi
como promover actividades conducentes á conservación
do medio ambiente.
Promocionar e potenciar actividades deportivas e
culturais, en especial aquelas con mais arraigo popular e
tradición do noso entorno. Así mesmo defender o patrimonio artístico e cultural d o noso ámbito de aduación.
A formación e información dos asociados nas materias
antes enumeradas.
A raíz disto, e contando entre os seus socios con persoas

con inquedanzas na recuperación do patrimonio marítimo,
tanto a nivel de embarcacións como a nivel de medio marítimo propiamente dito (ría, costa) tendo en conta o altísimo
nivel de degradación que padece, decide formar parte de
Federación Galega pola Cultura Marítima.
Dentro dos obxectivos desta Asociación está o
desenvolve-los intereses da nosa xuventude acerca do noso
patrimonio marítimo, polo cal pretendemos recupera-la embarcación
denominada "buceta", abundante noutro tempo
e actualmente inexistente na
nosa Ría, pois as súas caraderísticas cumpren cos obxectivos
que esta Asociación persegue.
Coa recuperación dunha
"buceta",
em barcación
polivalente para a práctica do
remo e vela, pretendemos unha
doble intención:
Recuperación e incorporación
dunha embarcación tradicional
galega para a prádica de regatas a remo.
Prádica de vela tradicional con dous expotíentes da
mesma: a vela de relinga e a vela latina.
Esta embarcación que a principios de século rivalizou
coas boteiras e botes fisterráns pola súa lixeireza, facendo
máis doadas as tarefas de varada e de remo, segue o mesmo
tipo de construcción que a lancha xeiteira e as anteriormente
mencionadas. Presenta proa e popa pouco lanzadas con unha
breve curva na roda e codaste. A súa obra morta das amuras
e aletas mais lanzadas é de maior redondez nos extremos
que os botes, mantendo a manga máis uniforme con un pouco
mais de abanico. O banceado do casco é "a tope" de 10 a 12
mm. de espesor; as súas cadernas extremadamente lixeiras
titian 1,5 cm de groso e 3 cm. de alto, a súa cuberta comprendía cofitio de proa (cubichete) e popa semicircular unidos ou non por corredores e tres bancos denominados: banco de escota, danco do meo (cadeira) e do pousamastro. Estas embarcacións eran adicadas á pesca da faneca, polbo e
cogro. O seu tamatio oscila entre 4 e 5,5 m, de eslora e 1,35
a 1/80 m. de manga, 0,47 a 0,66 m. de puntal e unha quilla
de 12 cm. de alta. A súa tripulación era de dous ou tres
maritieiros. Aparellaba vela de relinga, que, a diferencia das
da lancha e dos botes, era encascada, e con menor frecuencia vela latina e de catro a seis remos. O seu timón sobresais
da quilla de dúas a tres cuartas.
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mos sociales,. que
. establecían Ias normas para
Ia convivencia y encaminaban Ias aditudes de
autodefensa de'la modalidad de vida, confirmaban Ia visión de Ia tradición propia como bien
fundamentada y correda.Problabemente ha sido,
en parte, a causa de este tipo de procesos que
Galicia ha desarrollado una extraordinaria variedad de tipos y hechuras de embarcaciones tradicionales.

-r]

3

m

Clases de e m b a r c a c i o n e s en G a l i c i a
en p e r i o d o 1870 1920

-

Típica de Ia costa Cantábrica de Galicia
era e1 barlote, que se parecía a Ias antiguas
boniteras vizcaínas. A pesar de ser bastante pequetío, Ilevaba a veces dos palos. Con esto se conseguía que quedara bastante bajo el centro de una aceptable superficie vélica.
AI Oeste de Ortegal dominaba Ia lancha de Ias Rías
A k Teniendo Ia roda y el codaste convexos su hechura
recordaba 10s barcos antiguos de Ia Bretatía francesa, a 10s
que también se semejaba en sus proporciones. Esta lancha
existía como xeiteira y traitíón para fines de pesca, y en sus
versiones mayores depbarra, sabarrón vtrincado era para
el transporte de mercancías. También el pequetío bote y el
chalupe eran de1 mismo modelo, pero tenían Ia popa plana. Todas estas embarcaciones de Ias Rías Altas Ilevaban
vela de relinqa, pero a partir de 10s comienzos de este siglo

C'orrtrastes en Betunzos. Aljòndo, lu típlca lancha de las
Rias Altas, distinguida por su roda convexa. En e1 prrimer
plano, la proa de una trainera cántabra

se impuso Ia vela latina en Ias xeiteiras y el aparejo de
cangreja en 10s trincados.
Desde A Corutía hacia el Suroeste, Ias embarcaciones eran de un estilo y unas proporciones, que en el período aquí aludido se notaban diferentes. Aquí, Ia embarcación más representativa era Ia lancha de relinqa. Su denominación quizás se debe al hecho de que continuara apa
rejando vela de relinga, hasta Ia desaparición de este tipo
de lancha en 10s primeros atíos de Ia década de 10s 1960.
La lancha de relinga, también, pescaba al xeito, pero en comparación
con su homótíoga de Ias Rías Altas
5
era más ancha, más manguda, y
-- !
Ia roda y el codaste eran redilíneas,
i
aunque
lanzadas. Tenían gran
1
prestigio Ias lanchas de relinga en
<
Fisterra, de Caldebarcos, de Mu.I
ros, de O Freixo y de Rianxo. El tipo
j%jl se usaba masivamente hasta Vigo,
y Ias lanchas volanteiras de Baiona
y A Guarda eran parecidas.
A causa de Ia falta de puertos
abrigados, había que subir Ias lanchas a tierra en invierno, pero en
10s ocasionales días buenos se continuaba pescando con b o t e s
tramalleiros, boteiras y bucetas.
Vumdu dehujo de lu aldea de Sun Martliio en 1965 lu lanchu de
Todas
estas eran versiones más
relinga GITANILLA exhibia las excelentes lineas, que trece
uno5 untes le dieron sus constructores en Caldeharcos. Detrás
pequenas de Ia lancha de relinga y
de ella, una bucetu.
Ilevaban Ia misma vela trapezoidal

.

I
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Los botes de lu
Ria de Ferro1
no son como 10s
botes antiguos
de las Rias Altas.
Purecen incorporar
elementos de 10s
faluchos, que 10s
fomentadores
rataianes
~ntrodujeron
en Mugardos
A1 menos la vela
latina es
un injerto
mediterráneo
en lu cultura
marifiera gallega.
fito: S r t ~ ~ f Mfirling,
u~r
<ri o1 nrirt.11~~tlr

Mu11irio.s. 396.5.

que ella.
Por otro lado, construída más grande de lo normal y destinada a carga, la lancha de relinga dió lugar al galeón.
El galeón atracaba en cualquier playa abrigada o estuario
con Ia marea alta, y cuando bajaba Ia marea, dejaba su
cargamento y recibía otro nuevo.
En el medio de Ia zona de empleo de Ia lancha de
relinga y sus derivados existe, inexplicablemente, una embarcación, cuya estrudura es totalmente diferente. Es Ia
dorna. Su armazón principal no es una serie de cuadernas
sino el mismo forro, compuesto de cinco pares de tablas
fijadas unas a Ias otras con 10s borde superpuestos
(tingladillo). Por dentro Ileva refuerzos Ilamados maderos.
La presencia, al parecer desde Ia baja Edad Media, de Ia
dorna en Ia costa gallega es atípica y representa un fascinante enigma.
En todo nuestro litoral encontramos Ia chalana y, en
Ia parte Suroeste, también Ia gamela. Aquella es de proa y
popa, mientras Ia gamela da Ia impresión de ser "de dos
popas". Ambas son manifestaciones de una tradición de
embarcaciones de fondo plano muy extendida en Ia Europa atlántica meridional. A pesar de este fondo plano, Ia
gamela desarrola unas sorprendentes cualidades veleras.
Cuando se iza Ia vela en una embarcación tradicional gallega, esta dá prueba de su caráder de creación inteligente. Parece que Ia misma embarcación se hace cargo

de Ia situación, luciendo una inherente racionalidad. La vela
de relinga da Ia impresión de levantar el barco, y este cobra velocidad cual un caballo, al que el iinete mete las espuelas. La embarcación se demuestra ser un sistema íntegro, en el que todos 10s componentes funcionan al unísono. Estos resultados 10s han conseguido, a veces con pocos
medios pero siempre con notable inteligencia, generaciones tras generaciones de marineros y carpinteros de ribera
galegos.
En estos momentos, en que e1 sedor pesquero gaIlego de altura se siente amenazado, es positivo que manifestemos tener una cultura y tradición marineras tan arraigadas como Ias de cualquier de 10s países, que quieren
ejercer presiones sobre Galicia. Una prueba de esta esencia marinera galaica es Ia rica variedad de embarcaciones
tradicionales de nuestras costas.

Staffan Morling
.Licenciado en antropología cultural por
Ia Universidad de Lud, Suecia.
.Profesor civil de Ia Escuela Naval Militar.
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G M L A S E BARCOS D O -0
BERCE E ESCOLA DE WEIROS
No patrimonio marítimo de Galicia, as embarcacións
artesanais de A Guarda e do Mino galego - portugués ocupan un lugar sumamente importante polo seu potencial
etnoantropolóxico que aínda permanece en vixencia. As
pequenas calas e enseadas do litoral foron, dende antigo,
nitíales de pescadores en fráxiles barcas con artes
rudimentares.
Moitas delas xa navegan polos mares da lembranza.
0 s vellos maritíeiros fálannos dos desaparecidos
volanteiros e molleiros como de algo lexendario, pintados
de negro, de amurada alta, lanzados de proa e anchos de
manga, con estampas de rodaballos. Pesados barcos de
altura que traballaban á volanta saíndo do porto guardés.
Arte que é o mesmo co mollo, polo que volanteiros e
molleiros soio se diferenciaban polo seu tamatío, tendo
estes a mitade de eslora dos volanteiros que rexistraban de
6 a 10 toneladas.
As orixes destes volanteiros, semellantes ós lanchóns
da Póvoa de Varzim, son confusas. Unha primeira refenda
atopámola nunha tradición do ano 1500, cando un
volanteiro trouxo a terra un Cristo que atopara no mar,
naquela queima de imaxes perante a reforma anglicana.
Levaban sete remos por unha banda e seis pola outra, ou
ben catro e tres, sempre impares, xa que o patrón gobernaba a popa con outro chamado pica.Nun remo máis
pequeno deixábanlle remar ó ventureiro, un rapaz que
comezaba a súa aprendizaxe entre os 7 e 14 anos. O estribor chamábase cuxia e babor era a forqueta. Os volanteiros
levaban tilla. Cando izaban a vela pendurante, de pico,
dicían que ían a marear a vela polos seus mares onde
Iargaban a casea, pondo nas boias un ramo de loureiro
coa correspondente marca que sinalaba a que familia
pertencía a rede. Con sinxelo grafismo, un vello mestre
carpinteiro dicía: " O facer un barco é como unha fornada
de pan. Vai pro forno e logo sai como sai".

primeiro se construiron e bautizaron co nome de gamela
(cunco doméstico), a cal os portugueses chaman masseira,
pola súa semellanza cunha artesa. As súas orixes pérdense
no tempo. Na súa construcción está a fermosa artesanía
dos carpinteiros de ribeira. Bó ollo para saber elexir pitíeiros,
carballos, castitieiros axeitados ás formas do barco; labor
que xa comeza na fraga. De pais a fillos vitían os segredos
destes requintados artesáns.
O feitío dunha gamela era un pouco a 0110, cubrindo
o plan con dúas táboas por banda, entre as testeiras de
proa e popa. Traballaban tablóns de tres centímetros de
grosor, coa enxola, a machada, a garlopa e un gran cantil
de ensamblar, que precisaba de dous homes que tirasen
del, cada un para o seu lado. As dimensións máximas das
gamelas acadan 5,20 m. de eslora, 2/30 de manga e 0,80
de puntal, tendo sobre 1,90 toneladas de arqueo.
Levan tres bancadas: d a p o p a , d o m e o e
pousamastro; para o mastro que descansa nunha taboitía,~
pia, con tres furos, de proa, meo e ré, para as inclinacións
que os ventos ordenen no pau. O remo consta de pala,
centro e guión, cun tarcoo doble con dous furos para o
tolete e así poder remar para adiante ou para atrás. Levan
un timón de perto de 2 metros de alto que tamén fai de
orza. A vela máis airosa que sae das mans do veleiro e a
chamada "ala de pardela". Os compartimentos da gamela
son o caixón, no que van a cesta, palangres, compás, comida, etc. e que se cubría con medio timón. O entaguo
para achicar a auga, e a cadeira, onde van as redes, que
largan pola proa, rolándoas no palé.
A gamela é unha valente embarcación de mar,
bailloteando as súas catro proas coas ondas. En vela
chegaban arriba de Vigo, a perto da Póvoa ou nesas
singraduras cara o Oeste, os seus catro tablóns aupados
polos abismos do profundo; puntitíos negros que aparecen e desaparecen na lonxanía ata perderse de vista.

A gamela guardesa

As embarcacións do Miiío
galego poriugués

A diferencia das súas irmás das rías, a gamela da
Guarda é unha embarcación de mar aberto. Por iso son
maís macizas, lentas e fortes como si fosen os bois do mar.
Correspóndense coas portuguesas, dende Caminha ata
Ancora, a onde as levaron os guardeses, chegandofai anos
a Póvoa de Varzim. Cóidase que foi na Guarda onde

-

A xangada é unha das máis primitivas maneiras de navegar. Río abaixo vitían aqueles xangadeiros empoleirados
nas toradas de pitíeiro, un a proa e outro a popa, ó mando
do patrón. Baixaban dende As Neves a Camposancos, rumo
dos aserradeiros. As suas voces ecoaban no río: iBaixa
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xangada! Ademáis das armadías de troncos, baixabanas
as de "castillos" feitos de tablóns, navegando todo castillo
"enxangado"con pinos novos amarrados por vergas. O son
da corrente, afincados no croque, a vara rematada con
punta de ferrón e gancho. ixangadeirooó!
Xa fui anos que desapareceron aquelas barcas
carqueiras de alto porte, que andaban o sal, a faritía e
incluso transportaban carruaxes e gado. Pola década dos
sesenta tamén desapareceron as barcas de madeira, que
izaban unha gran vela cuadrada ou eran remoicadas por
barcos polos carreiros de sirga, penosamente axudadas
polos tripulantes con longas varas que afincaban contra o
peito, apuntalándoas contra o fondo do río e camitíando ó
longo de toda a cuberta en sentido contrario ó rumo da
barcaza. Titían 22 metros de eslora; 6/50 de manga e un
~ u n t abaixo,
l
de 1/20 para facilitar a carga das toneladas.
Oseu cabotaxe era de Camposancos a Salvaterra e
tornaviaxe, recollendo os troncos que os carros depositaban na ribeira.

Podemos denominalas "a frota negra", por ir pintadas de negro, recendosos a pixe e breu, e a súa vela tamén
oscura e dependurada, de pendón. As veces levan timón, o
leme, pero xerançlmente van gobernadas cun remo a popa,
na cuatía, que favorece o atraque na ribeira e nos ariiíos,
onde abican coa súa proa lanzada, facilitando a entrada e
saída do pescador. A falta de trapo levantan a cuberta ou
canizo, taburno de proa e con esa triangular vela de madeira
navegan vento en popa. Cando vai un soio remador, éste
rema de costas a dirección do barco, cruzando os remos,
correspondendo o esquerdo a man dereita e viceversa. Se
van dous remadores, o remo dianteiro "manda", mantendo
o rumo, limitándose o traseiro a obedecer as ordes.
Cada barco leva unha longa vara con punta de ferro, que sirve de amarradeiro, vara que tamén se usa para
impulsala embarcación e lembra os máis antergos sistemas de navegar, inmediatamente anteriores á aparición
do remo. O número de tripulantes vai de acordo coas artes
que empregan, alcharife, trasmallo, lampredeira, varga de
solla, etc. Pasan silandeiros, a remo ou a vela. Apenas
pousalos na auga, éstes barcos son os que mellor se adaptan ó Mitío, esguías e lanzales embarcacións de dúas proas,
de ,oita eslora para tan pouca manga e de inconfundible
faísca de Iúa en minguante.

O s barcos de tingladillo
Son barcas tradicionais cuxo número vai en aumento, debido ós bos precio~que acadan as especies que pescan;
meixóns, lampreas, sables, salmóns, robalizas, etc. Nas
dúas marxes dáselle o a m b i g u o n o m e de barco,
chamándolle tamén os portugueses carocho. Tetíen unha
eslora sobre os 6 metros, 1/60 de manga e 0,50 de puntal,
desprazando sobre unha tonelada. Trátase dunha reliquia
da arquitectura naval, pertencente a antiga familia nórdica
do casco de tingladillo, formado por tres fieiras de táboas
que montan unhas sobre a soutras, a partir da primeira
peza do fondo ou lastre.

Eliseo Alonso

Nota.- Para unha maior información sobre estas
embarcacións artesanais poden consultarse os libros do autor:
Gamelas y marineroe Pescadores de1 Río Mi~jaasícomo
comunicacións en congresos.
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OALCEMRE'E: VNHA MODALIDADE TRADICIOhr4L
DE PESCA COOPERATlZiA
O sable, unha especie de sarditía con
maís de dous kilos de peso, arribaba ciscado
ou en bandada, cada ano e ao longo de
varios meses, a foz do Mitío. Pola cantidade
de peixe declarado nas estadísticas oficiales
de pesca da primeira mitade do século XX,
e tendo en conta soio o peixe capturado,
~ ó d e s eestimar que o banco de sables deste
río tería anualmente unha poboación de
varios centos de exemplares.
Ainda que é parente da sarditía,
tamén o é do salmón con quen comparte o
instinto de desovar - e polo tanto nacer- nas
augar doces do curso medio e alto de ríos
como o Mitío. Sin embargo, mais que a bioloxía deste peixe
o que eiquí interesa lembrar é a constancia documentada
de frezas de sable por riba da cidade de Ourense. De ser
certo este dato, a construcción de presas e a contaminación das augas, deberon ser os principales responsables
do quebranto definitivo dos seus ciclos vitales e, polo tanto,
da desaparición, ao menos desde o punto de vista productivo, deste banco de peixe alá polos derradeiros anos da
década dos cincuenta e comezos dos sesenta. Con é1 desaparecería non soio a tecnoloxía usada pra o seu
aproveitamentofluviaI, senón tamén toda unha cultura das
ceifas que regulaba os ciclos anuales de vida e o traballo
de centos de familias do Baixo Mitío.

que a tecnoloxía pesqueira que permitiría capturalo era
bastante común xa na época prerromana. Polo tanto, non
é moi ventureira a presunción de que as poboacións dos
castros ribereiros do río, valéndose de uns ou outros
aparellos, deberon facer xa un aproveitamento intensivo
destas inxentes cantidades de peixe que, ano tras ano, entraban pola foz. O que sí está dabondo documentado é o
aproveitamento de este peixe na época medieval. Mais,
pra non ir mais lonxe que o tempo dos nosos avós, cabe
sinalar que a captura do sable na desembocadura do Mitío
estuvo baseada fundamentalmente nun sistema tradicional de pesca que utilizaba un arte chamada Alcharife.

As razóns polas que eiquí se fala do sable, un peixe
agora apenas comercializado no lugar, non son, nin moito
menos, ecolóxicas, biolóxicas, económicas ou políticas que
seguramente serían mellor argumentadas por especialistas nestas materias. O sable e as circunstancias da súa
desaparición interesan aquí soio pra pór de manifesto o
feito de que este peixe foi un día o principal produdo do
sustento, ao longo de varios meses do ano, dunha importante parte da poboación maritíeira guardesa, cousa que
acontecía antes da transformación dos modos de vida e
traballo tradicionales que se produxo nesta comunidade
na década dos sesenta.

A orixen árabe do nome Alcharife xa foi anotado
por aqueles homes "ilustrados" do século XVIII que escribiron
sobre o sable, a rede e sobre o modo de traballala. Arabe
é tamén a verba arrais que pode ser traducida por "patrón"
ou "xefe",vencellado antigamente ás faenas de cada grupo
de pescadores antes de que se impuxera a figura administrativa do delegado.
Por outra parte, calqueira que busque un pouco pode
comprobar nas referencias históricas, etnográficas ou administrativas dos arquivos que o sistema de pesca co
alcharife utilizado no Mitío pra ceifa do sable non era, nin
muito menos, exclusivo deste río. O sable era un peixe que
entraba en tódolos ríos de certo caudal da costa atlántica
Galaico-portuguesa e Marroquí. As referencias que se con-

Cabe supotíer que a abundancia biolóxica do sable
foi, no Mitío, relativamente uniforme até comenzos da segunda mitade do século XX. Do que sí temos certeza é de
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servan falan de que a modalidade de pesca con alcharife
ou redes similares era bastante común no sistema fluvial
atlántico implicado nos ciclos biolóxicos deste peixe; sendo
probable a suposición de que se trata dunha tecnoloxía
pesqueira chegada do Sur na época medieval. Con independencia de cales foran as súas orixes e do alcance da
súa difusión, o que convén resaltar é que o sistema de pesca con alcharife non era igual en todas partes e que, en
cada lugar e en cada comunidade, dábanse peculiarida

bordo ía largando o aparello ao son da corriente, facendo
un arco que fechaba coa volta do barco á orilla. Unha vez.
en terra, a corda da manga do alto pasábase aos homes
que estaban á espera dela; empuxando despois todos xuntos '
por ámbalas dúas cordas, pra sacar a rede do río e dar
conta do peixe capturado nese lance. Non acababa de
recollerse un alcharife cando xa vitía tras deste outro -ououtros- e isto acontecía ao mesmo tempo que novas
gamelas se preparaban xa pra sair ou largar. Os lances
sucedianse pois uns aos outros, cunha cadencia que fai recordar o movemento das
palas dun muitío de auga. As faenas proseguían namentras as condicións da marea permitiran facer lances no lugar.

O que acabamos de describir deixa ver

des e variacións que abrigan tomar con cautela calquer
intento de xeralización. Dito isto, de eiquí en diante
centrarémonos mais ben nalgunhas consideracións relativas á captura do sable co alcharife na comunidade
maritíeira guardesa.
Os alcharifes foron redes de barrido con base na
praia concebidas pra seren largadas desde un barco e
recollidas logo tamén desde terra. O arte armábase con
tres panos consecutivos, flotados con cortiza e Iastrados
con pequenos pandvllos de area en forma de fuso. Un dos
panos era nomeado manga de terra, chamado así porque
a corda desta banda era aguantada en terra por parte dos
homes que quedaban na praia mentras a gamela largaba
o aparello. O Copio ou pano central, como calquer oufto
copio, facía de saco de recollida de peixe e, por último, a
rede remataba coa manga do alto, seguida tamén da súa
correspondente cordada que ía amarrada á gamela no seu
remate. Mentras algúns dos homes do grupo de pescadores que quedaban na praia suxetaban a corda da manga
de terra, esta gamela, normalmente con dous tripulantes a

xa que a pesca co alcharife no tramo final
do Mitío levábase a cabo sobre a base
dunha organización cooperativa d o
traballo: os esc adores xuntábanse en grupos de compatíeiros que eran cotíecidos co
nome de quebradas. O feito de que a "e"
guardesa fechase en "o" na fonoloxía da
ribeira portuguesa, chamándose alí cobradas, da moito que pensar xa sobre o sentido etimolóxico da verba. Mais, aparte das
cavilacións linguísticas que sempre son interesantes pero que demandan un traballo riguroso de pesquisa dialectal ainda por facer, está o feito da existencia
mesma deses grupos de pescadores voluntariamente asociados. Como calquer outro colectivo de xente, as qvebradas tifian unha organización interna, unhas normas de
traballo e reparto, un sistema de reclutamento e exclusión,
etc. que merecen ser recordadas xunto coa maneira en que
se regulaba a utilización dos poucos portos onde era posible a práctica desta modalidade de pesca.
A complexidade desta organización cooperativa do
traballo en quebradas enténdese mellor cando se miran
as faenas de captura desde o punto de vista das ventaxas
que supotíia esta forma asociativa frente ás modalidades
de traballo individualizado propias de outros sistemas de
pesca utilizados tradicionalmente no río pola comunidade
marifieira guardesa; unha comunidade onde, nos tempo
do alcharife , o modo de producción mais extendido era de
marcaddos rasgos precapitalistas. Basta mentar, como
exemplo, que o feito de contar xa de antemán co esforzo
de outros compatíeiros, permitía o emprego de redes máis
grandes o que revertía Ióxicamente nunha maiores posibi-
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no Mino, nin tan siquera explicar as peculiaridades culturales que poseía entre os maritíeiros guardeses, sin tomar en
consideración as consecuencias derivadas do feito de que
a maioría dos sableiros vivía dunha actividade pesqueira
exercida en rexime de economía de subsistencia. Esta economía de subsistencia estaba soportada en unidades produdivas, a maior parte delas compatíeirías de ámbito familiar, onde o modo de producción tradicional basábase
fundamentalmente na posesión individualizada de artes e
gamelas. A constitución de quebradas formadas por homes
que, a mais do seu traballo persoal, aportaban na mairia
dos casos un barco e unha rede, facía posible a
disponibilidade dunha cantidade considerable de recursos
materiales e humanos que, unha vez postos en común no
seo da quebrada, permitían un desenrolo máis racional de
esforzo laboral e un aumento da eficacia produdiva. Si ésta
pode considerarse a situación máis común, tamén é certo
que aquelas que, pola causa que fose, non titían rede ou
gamela que aporiar, sempre tuveron sitio na quebrada
traballando cas redes e gamelas de outros.

lidades de captura.

A organización tradicional das quebradas e a normativa consuetudinaria o u oficial que as regulaba,
axustábase tamén a un xeito de traballo que, a mais de
potenciar a xuntanza e coordinación de esforzos individuales, garantizaba que todos puderan pescar nos poucos sitios onde as faenas eran materialmente posibles, de tal
xeito que o esforzo fose produdivamente rentable pra todos. Poucos eran os sitios, muitos os pescadores e seguramente peixe dabondo nos bos anos de ceifa pra quen se
ocupara de pescalo.
Si as faenas de pesca non estiveran estrídamente
a
dos costumes históricos ou
reguladas -ben fose ~ o l forza
ben ~ o l acoacción da normativa xurídica reguladora da
pesca no tramo internacional do Mitío que, por certo, recolle
en gran medida eses costumes tradicionales- a explotación
deses recursos non soio perdería eficacia en detrimento de
todos, senón tamén posiblemente sería unha fonte permanente de conflidos entre pescadores. Esta conflidividade
sería mais intensa, si cabe, si se houbera dado o caso dun
reparto desigual ou non consensuado dos mellores lugares
da pesca. Pra comprender estas tensión conflidivas convén
lembrar que nesta clase de pesca converxían os intereses
de pescadores portugueses e galegos que, si ben se reservaban o dereito exclusivo de pesca nas praias da ribeira de
cada país, reclamaban tamen un dereito compartido
naqueles outros lugares ou portos do alcharife situados
no medio do río. Por outra banda, debe tamén terse en
conta que si ben a maioría das quebradas galegas que
operaban neste tramo do río estaban formadas por
maritíeiros guardeses, había tamén un certo interés na pesca
do sable entre a xente de terra que moraba nas aldeias
rivereiras do Mitío. Labregos e maritíeiros organizados en
quebradas galegas e portuguesas habían de compartir
entón a explotación dunha misma pesquería. Pra evaluar a
importancia que este recurso pesqueiro titía pras xentes que
a é1 se adicaban, non hai que esquecer que o sable resultaba pra uns un complemento necesario dos traballos do
campo, ao tempo que permitía aos outros .o caso dos
maritíeiros guardeses- subsistir durante os meses nos que
o mal tempo impedía os dificultaba as faenas no mar aberto.

C

A posta en común dos recursos individuales estaba
vencellada por forza a un sistema de reparto equitativo do
produdo recollido co esforzo de todos. Un reparto igualitario que non facía distinción algunha entre delegado, arrais
e outros homes. U n reparto i g u a l i t a r i o que soio
comtemplaba a modo de estímulo simbólico ou recompensa material, un xeito de premiar ás habilidades oiu a sorte
daqueles que no seu lance recollían algún salmón ou mais
de unha certa cantidade de sables. Tal recompensa non
era outra cousa que a posibilidade que se ofrecía a ese
pescador de escoller pra é1 como promesa, un dos sables
capturados no seu lance.
Miguel Angel Sobrino Blanco

Nas quebradas espatíolas o alcharife foi sempre
unha modalidade de pesca que, insistimos unha vez mais,
cabe considerar como asociativa. Sin embargo tampouco
é posible comprender as ventaxas e o alcance social desta
forma de cooperación laboral vencellada á pesca do sable
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EN BUSCA DEL PATRLMONIO OLUDADO
por todo lo concerniente a Ia mar, han exhibido buques de recreo
y de trabaio con muchos anos de vida en Ias cuadernas. Un buen
ejemplo son Ias flotillas de (Jagts)) que navegan en el mar de1
Norte.

La recuperación y reconstrucción de embarcaciones históricas es
un fenómeno relativamente reciente en Europa y, desde luego,
rigurosamente novedoso en Espatía. Más todavía si de lo que se
trata es de construir «ex novo)) una embarcación de1 pasado siguiendo los planos, casi siempre inexistentes, de Ias correspondientes a una época determinada. Y mucho más inédito si nos
referimos a buques escasamente vistosos como Ias embarcaciones tradicionales, tan lejos de lo que puede considerarse como
((navegación de prestigio)).

Francia se sumó a esta corriente a comienzos de los anos setenta
de Ia mano de un grupo de entusiastas bretones, aglutiiados en
torno a personas como Henry Kerisit o Bernard Cadoret, Ia editorial de temas de etnografía marítima ((Les quatre seigneurs)), y Ias
revistas c(Le petit perroquetu y ((ChasseMaréen. De este conjunto
de iniciativas surgieron 10s primeros encuentros de embarcaciones tradicionales en Douarnenez y en Brest.

La costumbre de conservar o reconstruir embarcaciones tradicionales ha sido normalmente patrimonio de Ias naciones de1 norte
europeo. Tanto el Reino Unido como Holanda, países de larga
tradición marítima y con unas poblaciones fuertemente motivadas

El caso de Portugal es especial, ya que Ia conservación de embarcaciones tradicionales ha sido una constante porque se ha
trabajado con ellas hasta fechas muy recientes. De hecho,
no resulta difícil encontrar ahora ccmoliceiros» en perfedas
condiciones navegando en Ia laguna de Aveiro, o ((fragatas
do Texo)) amarradas a 10s molinos de marea de Setúbal.
Espatía perdió el tren de Ia conservación de Ia mayoría de
sus embarcaciones tradicionales, a pesar de contar con uno
de 10s patrimonios marítimos más ricos de Europa y propio
de un país abierto a dos mares y a dos culturas. Y ha sido
precisamente en Ias zonas de mayor implantación pesquera
en Ias que este patrimonio ha sufrido más el empuje de Ias
nuevas técnologías pesqueras y nuevos diserios en construcción naval. Un hecho lógico si pensamos que Ia pesca
sigue siendo un sector económico de primera magnitud.
Solamente cuando una adividad entra en crisis es cuando
nos empezamos a preocupar por Ia conservación de sus
elementos más significativos y cuando aparecen Ias inquietudes por Ia historia.
La pesca está en este proceso desde hace más de una década. Ahora es cuando proliferan 10s esfuerzos por conservar lo que parece que se nos escapa de Ias manos porque,
ante Ia crisis, se vuelve Ia vista atrás.

€1 arrealo
pequeno
" de un .
. desastre
A mediados de Ia década de 10s setenta, en Ias playas que

28
I I ENCONTRO DE EMBARCACIÓNSTRADICIONAlS.ÇALICIA 95

Perspectivas históricas e actualidade das embarcacións tradicionais
En busca de1 patrimonio olvidado

se extienden entre Vélez Málaga y Estepona podían encontrarse al menos cinco «barcas de jábega,) moriscas. Una de
ellas adornaba, sobre un monolito, el paseo marítimo de
Estepona, otras tres se pudrían en Ia arena y una quinta,
primorosamente cuidada, trabajaba con un boliche en Ia
playa de1 Oasis de Marbella. Una sexta embarcación se conservaba en Ias Atarazanas barcelonesas.
Hoy, a mediados de 1995 y cuando parecía que Ia ((barca
de jábega)) estaba a punto de desaparecer, existen otras
cinco unidades más recién construidas por un carpintero de
ribera de Ia playa de Pedregalejo, a levante de Málaga capital. Quien las salvó de la extinción ha sido la competición
de remo con banco fijo y Ia Federación Andaluza de Remo
que organiza regatas entre 10s pueblos de Ia provincia de
Málaga.
Fuera de este caso puntual, el panorama de Ia costa mediterránea no puede ser más desolador. Han desaparecido por
completo todos 10s faluchos, barcas de mitiana y grandes
Llauts a vela, así como todos 10s balandros y goletas. Los
restos de 10s últimos veleros de cabotaie de1 Mediterráneo
se descomponen en 10s Alfaques y frente a San Carlos de Ia
Rápita. Dos o tres pailebotes de pequena eslora, el velero
más representativo de1 cabotaie levantino, catalán y balear,
sobreviven a duras penas. Uno de ellos sestea anclado en
Canet de Mar.
Quienes mejor han soportado el paso de 10s aios son 10s gusis y
Ilauts de pesca con esloras inferiores a 10s seis metros.Todavia
quedan carpinteros en Ibiza que 10s construyen, aunque se expanden Ias formas clásicas de1 Ilaut en poliester. El uso de1 Ilaut como

embarcación tradicional de pesca esta, de momento, asegurada.
Y Ia afición al Ilaut entre 10s deportivos crece, aunque pocos 10
hicieran con tanto sentimiento como el desaparecido escritor

ljotudi~rudo lugtv du Ilulu de Sulnt Hrwnu (Hrrwiiu) "Lu (iuurcrl Lrjon". (~afiallor
do 1" premio do concurso "Bu~~.'uLLx
dt.'
Fruní.t." celebrado en Rvest no ano 1992
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sente siglo.

10s Barral, marino enamorado de su pequeno falucho a vela y con el que realizó una
impagable labor de proselitismo hacia Ia
navegación "de otra manera" en toda
Catalunya. Un pais que, por otra parte, tenia claros y envidiables ejemplos de conservación de veleros clásicos en Ia flota francesa de "sardineros" a vela latina de Colliure,
a escasos kilómetros de Ia frontera.

Puede haber otras razones. Económicas,
ya que traineras, caleras y boniteras superaban 10s ll metros de eslora con dos
mástiles. Náuticas, pues se trata de embarcaciones muy pesadas y que Ilevaban
tripulaciones numerosas. El Museo de1
Pescador de Bermeo, así como Ia Sociedad Oceanográfica de Guipúzcoa, ambas instituciones muy relacionadas con el
grupo que construyó Ia chalupa francesa, estudian Ia posibilidad de seguir su
ejemplo, al tiempo que han creado en
torno a ellas un grupo etnográfico de trabajo muy importante en lo que se refiere
a Ia arqueología pesquera.

La situación general en el Mediterráneo, sin
hacer mención a Ia flota mayor de embarcaciones con cubierta, es aceptablemente
prometedora. Se trataba de una zona con
una fuerte presencia de flota deportiva, pero
se enfrenta a Ia dificultad de manejo de una
vela latina, no siempre al alcance de todos
10s aficionados.

En Santander, se in
tenta recuperar una de Ias últimas barquillas (bateles) de Ia bahía, ahora propiedad de un particular, vecino de Ia locilidad de EI Astillero. ~ e r o
fallan 10s recursos económicos y empiezan a escasear 10s maestros calafates. No existe ningún proyedo de construcción. Resulta
inútil mencionar a Asturias, a pesar de su extensa tradición en Ia
vela trabajadora (muchos de 10s últimos pataches eran asturianos
y de Ribadeo).

En el Cantábrico Ia situación es mas dramá
tica. En el Pais Vasco están desa~areciendo
Ias motoras /'gas~linos~~)
clásica; evolucionadas diredamente de
10s bateles a vela. Son sustituidos por motoras de poliéster. La
experiencia de Ia chalupa bonitera de dos palos, construida en
Socoa (País Vasco francés) según modelo de 1900 y con 14 metros
de eslora, no ha sido de momento seguida en toda Ia cornisa
cantábrica.

Finalmente, el caso de Galicia representa Ia esperanza para todos
10s que se preocupan por Ia conservación de1 patrimonio marítimo. La dorna y Ia gamella, gracias a Ia facilidad de instalación de
un motor fueraborda, han sobrevivido intadas. Con esta salida de
ventaja y con Ia facilidad de navegación dentro de Ias rías, Galicia
se ha colocado a Ia cabeza de1 Estado en el mantenimiento de una
flota de embarcaciones pesqueras tradicionales.

Traineras de pesca, lanchas caleras, bateles y chalupas boniteras,
presentes en Ia cultura marítima vasca, santanderina y asturiana,
parecen olvidadas. Tal parece que Ia existencia de Ias estilizadas
traineras de regata, tan escasamente parecidas a Ias pescadoras
de Ias que evolucionó, frena cualquier iniciativa en el intento de
construir Ia réplica de un buque de pesca de comienzos de1 pre-

Esta facilidad no ha sido obstáculo para que brillantes iniciativas
particulares e institucionales hayan permitido Ia reconstrucción de
losveleros de trabajo como 10s que acudirán al Encuentro de 1995.
El ejemplo gallego debería servir de estímulo a otras zonas de1
litoral a Ia hora de dar el paso de reconstruir nuestras raíces marítimas.
Porque, como escribía el Dr. Filgueiras, una embarcación tradicional es como un libro abierto en el que pueden leerse Ia historia, Ia
cultura y el entorno natural de un pueblo,
Jvan Carlos Arbex
junio 1995

Hrí onsrruc.í-~cin
dunhu í'hu11ipuL~ulduie~ru
de ('ornezo3 de
s6culo yola Asoclaczón "TREIZOIJR" Bretaiia, 1983
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A G U L A CORUXEIRA: Constv*ucczÓnda vela.
(DiARiO D UN CRONISlA AFICIONADO)

A vela dunha gamela coruxeira
poderíamola definir como de tipo latina cos
"coas puntas ben marcadas", segundo don
Ramón Pérez, veterano maritíeiro do lugar.
Esta puntualización na súa definición
coidámola de obligado cotíecemento para
a futura construcción, pois é precisamente
neste matiz onde radica a meirande diferencia coas velas doutras "coruxeiras" da
Ría de Vigo; así, por exemplo, a vela característica das bacías baionesas
diferénciase da de Coruxo no vértice superior da parte de barlovento: a deBaiona
non é tan marcada, déixase caer máis suave dando a impresión de triangular cando
se ve ó lonxe. A de Cangas parece ser máis
"picuda" na unión superior do "sotavento"
coa verga.
A confección dunha b o a vela
antóxasenos algo realmente meritorio: por
unha banda resulta algo moi tradicionalmente matemático, gardando un equilibrio
de magnitudes casi perfecto; e por outra
banda, algo estético, pois permite ó seu
construdor darlle uh toque de distinción e
beleza. Con todo isto, a vela tamén da a
posibilidade de raiar no mundo da arte
onde se misturan a armonía coa utilidade,
a frialdade do cálculo matemático coa calor da creatividade e o obxectivo co
subxedivo.
tido de xeración e xeración: por cada catorce cuartas de
plan da gamela correspóndelle dezaoito cuartas de barlovento.

Tres factores fundamentais tivemos que ter en conta
no intre de comzar a face-Ia vela: a medida da parte "do
baixo", o ángulo do putío e a lonxitude do barlovento. A
medida da parte baixa debe de ser tomada directamente
da gamela: medimo-la distancia entre a pasteca de proa e
calquera das cabillas situadas entre os planos do tálamo, a
estampa de popa e a cinta. O ángulo do putío debe de ter
unha amplitude duns sesenta grados, aproximadamente,
conservado nun "falso escuadro" feito de madeira. O barlovento debe de medir de acordo ó tamatío do casco da
embarcación; existe en Coruxo un baremo que foi transmi-

Con estes tres cotíecementos encamitíámonos á
praia da Fontaitía guiados por tío Ramón "O Rabicho".
Aproveitando a marea baixa, cravamos na area uns
espeques de madeira amarrados por un cordel que marcaba o primeiro amago da forma da nosa vela. A primeira
litía que trazamos foi a do "baixo", que xa vitía medida da
gamela. Nun dos seus extremos puxémo-lo "falso escuadro"
superpondo un dos seus lados no cordel, o que xa nos
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encollementos que impediran o axuste necesario. Tamén
tivemos que cortalo en longas tiras sin importar moito o
ancho deloas, si ben canto máis estreitas fosen, maior resistencia Ile dariamos ó pano. Fomos cubrindo o espacio
delimitado polos espeques e os cordeles coas tiras de tea
colocándoas de xeito paralelo á litía de sotavento;
loxicamente as tiras ían diminuindo de lonxitude canto máis
nos acercamos ó putío, onde ficou nun "triángulo un tanto
raro" que coincidía pededamente co desexado: "aquí é
onde se mira unha boa vela",
comentou "O Rabicho".

marcou a dirección dun novo cordel, o de barlovento, o
"putío da vela" xa estaba marcado. A medida do novo cordel foi o resultado da operación xa sinalada anteriormente: pouco máis de dezaoito cuartas e media, pois a nosa
gamela ten catorce e media de plan.
A parte artística do nos0 traballo veu no momento
de face-lo "pico", único elemento que queda ó gusto do
construdor. Claro está que o levar máios ou menos pico

Tendo as tiras cortadas e
presentadas
na
area,
marcámolas e numerámolas
todas en orden correlativo dende o sotavento para que a
costureira non se equivocase ó
coselas. Esta foi a primeira vez
que o "trapo" ía a pasr polas
mans dunha muller que debía
coselas soamente en sentido
lonxitudinal con doble puntada e costuras de un a dous centímetros de ancho.
Ós poucos días, a costureira entregounos un gran
pano de forma trapezoidal. Voltamos á praia, marcamos
novamente cos espeques e os cordeles. Sobre esta nova
marca puxémo-lo lenzo e procedimos a recorta10
xustamente á medida procurando deixar soamente un pouco
de tea en todo o seu contorno para que de novo a costureira
tomase ben as bastillas con dúas ou tres voltas coidando
de reforzar de xeito moi especial a parte de barlovento,
onde o vento fai máis forza.

determina a lonxitude da verga e o maior ou menor ángulo
na escota, que non debe de ser non inferior a noventa grados nin superior ós cento vinte. Segúndo Ramón debe de
andar entre os cento cinco e os cento dez grados.
Coas marcas do que ía se-Ia nosa vela, procedemos
a saca-las medidas do pau e da verga para encargarllas ó
carpinteiro. Tanto un como a outra foron construidas de
pitíeiro, pois tetíen que se-lo suficientemente lixeiras de peso
para unha maior maniobrabilidade nos seus manexos: a
experiencia demostraba que incluso ás veces había que
levantar a pulso todo o pau para pasar por debaixo a verga coa vela ser desatar coa intención de cambia-lo sentido
cando o vento así o requería.

Outra vez na casa da muller, o "trapo" foi reforzado
por todo o seu derredor para que o relingue fose máis consistente. Tamén reforzou os catro vértices superpondo e
coséndolles uns triángulos do mesmo lenzo. Outra tarefa
da costureira foi a de coser unha tiras duns cinco centímetros de ancho, as "faixas", que van casi paralelas á parte do
baixo. Dicimos que van casi paralelas por canto que están
cosidas a máis distancia da escota ca do putío. Estas faixas,
catro e paralelas entre sí, tetíen a misión de poder acortaIa superíicie da vela conforme á forza do vento e evita-los
posibles volcos dunha embarcación sen quilla como é a
gamela.

De seguido procedimos a comezar cos labores do
pano. As tiras de lenzo que nós empregamos eran duns
corenta e cinco centímetros aproximadamente, pois a peza
de tela que mercamos titía un ancho de noventa.
Antigamente axustábanse ás medidas que daban os teares
onde eran confeccionados. Antes de levalo á praia, tivemos
que mollar e seca-lo lenzo varias veces para evitar
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Rematado o traballo
da costureira, tío Ramón
procedeu a relingar: coser a
man ou atar con "medio corte" unha corda ás bastillas
da vela mediante un fino cordel e agulla. O relingue fíxose
cunha corda de tres cordeles
de cánamo na parie do baixo
e da verga. Na parte de barlovento foi cunha corda máis
grosa e forte. O sotavento
non se relingou aínda que se
poido haber feito cun cordel
dende a escota ata a segunda ou terceira faixa ou ben
introducili pola costura desa
parte.
Tío Ramón puxo especial atención en deixar feitas
da.mesma corda unha especia de anillas tanto no putío
como na escota para amarrar os respectivos cabos: o do
putío, que vai á pasteca de proa, é dunha consistencia moi
peonunciada, pois debe soportar toda a forza que o vento
exerce sobre o pano. O da escota poderiamolo definir coma
un "groso cordel" bastante manexable para que facilite o
seu desplazamento polas cavillas.
Na parte de sotavento deixamos un par de cordeles
soltos por cada faixa para poder enfaixar (recorta-la superficie da vela) e amarra-lo cabo da escota. A mesma fun

ción tetíen as anillas que fixemos no barlovento; coa diferencia de que para enfaixar non se amarra senón que estas anillas se introducen na do putío que é trspasado polo
carabillete. Coa mesma intención de enfaixar é polo que
nos cruces das costuras cos reforzos das faixas deixamos
uns cordelifios soltos que traspasan á teu ficando un cabo
por cada lado. Isto podíamolo haber feito de dous xeitos:
ou ben facendo un nó a cada lado do pano para evitar que
o cordel escapase, ou ben cun nó que ten a particularidade
de tensar cando se tira por calquera das súas puntas.
Chafarelas

IMPRESIÓN
- DESERO
- PAPEIS RECICLADOS
CORUXO

- CARRASQUEIRA,

1 3 3 (VIGO)
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Cofiezo ben de galegos que se conmoven (quen non?)
cando falan da cultura marifieira do pais e de como se
perde un anaco a diário. Non é raro se consideramos que
en toda a ribeira europea non hai outro caso de relación
tan intensa e incesante co mar, tan poboada de velas e
cascos orixinais ou tan vizosa de artes de pesca. Desde os
concheiros dos castros, que tanto interesaban a Cunqueiro
como pegada duns antergos que vivian do leito de ostras
das rías, até as áncoras de pedra e os barcos de coiro e
vimbio que estudou (e constituiu e fixo navegar) Fernando
Alonso Romero, non hai beiramar tan densamente broslada
polos fios marifios, ou eu non sei doutra.

cesto e mantelos en bon estado.
Pero non lonxe destas instalacións, vemos clubes náuticos
con porteiro de librea, para os que hai que pagar unha
prima de entrada quevai de 200.000 a máis dun millón de
pesetas, e recibos de vários miles de pesetas ao mes. Fóra
deles, é problemático armacenar e gardar un barco. Asi
que dunha parte temos deportes minoritários fortemente
subvencionados e de acceso público (o caso do tenis) e
doutro que unha tradición de ouro é a da vela só pode
practicar, salvando raras excepcións, en réxime privado e
de pago. E con todo, non hai clube náutico que non tetía
fortes subvencións públicas.

Pero igualmente somos moitos os que vivendo en cidades
marifieiras, das que tan só de pronunciar o nome en
auséncia sentimos un arreguizo salgado, temos unha relación estorbada, complicada e en moitos casos imposibel
coa beiramar.

De certo, as artes da marifieiria e de navegación de
beiramar son ainda parte do traballo e da forma de vida
do pais ou está moi próximo o tempo en que eran un meio
de vida. Son cultura de traballo, tanto coma o calendário
da sementeira e da colleita ou os avefios do campo. Non é
de extraiiar que moitos non a comprendan como cultura
de lecer.Xosé Navarré, que andou a todos os ofícios da
mar,faciame bromas xogre a grúa do porto deportivo de
Ribadeo: "A estes váranlle os barcos con electricidade".
Como era de esperar, lembraba as veces que de cativo titía
que se botar en coiros á buscar a traifia. Contra este castigo, que no inverno acababa con moitos rapaces de mar, o
pai de Xosé Basanta, de Burela, fixera da sua man o primeiro
bote auxiliar que se recorda. Os bretóns tefien un refrán
que resume a extratíeza e a reserva dos marifieiros contra
os navegantes de recreo: "Quen ao mar vai por tecer/ ou é
parvo ou quer morrer".

Estes amores difíciles dan que pensar. Ostende, Nantes,
Cherburgo, Kiel (por exemplo, e hai moitos máis), que tefien
climas máis duros ca o nos0 e montantes de mareas desmesurados, énchense calquera tarde de inverno de centos
de milleiros de velas, en maioria de traballadores que rematan o seu horário de labor e corren a un pequeno barco
de o n a por daren catro bordos antes de acabar o dia.

A primeira vista poderiamos crer que se trata dun problema de cartos. Calquera pais do Canal está moi por riba da
Galiza en renda. Pero nunha análise máis profunda revélanos que non é esa a explicación. A parte principal deses
clubes náuticos, como tamén os do Sul de Inglaterra ou os
de Dinamarca, son dos concellos de ribeira. Cando non,
funcionan sobre esquemas cooperativos abertos, a partir
dunha concesión pública na beiramar. O resultado é que
calquer cidadán pode alugar un bote de remos ou de vela,
amparado por un seguro subvencionado.

Pero os paises do norte de Europa (e o caso de Bretafia é
exemplar) foron recuperando todos os seus sistemas de
relación tradicional co mar para integralos nunha sociedade
cambiante. Nengún deses paises se librou da arrasadeira
da revolución industrial, que foi como unha sega de mastros
na beiramar e ainda asi desde a perspectiva dunha relacións
de traballo cambiantes, aprenderon a cuidar os ofícios e as
artes da mar como quen cuida a vella casa familiar ou o
monte de man común.

Se nos trasladamos ás rias observamos que moitos concellos
ofrecen carísimas instalacións para xogar ao tenis (importado á Galiza nos anos 20), ao squash ou mesmo piscinas
ou pias instaladas na beiramar. Todo isto, que custou moreas
de cartos públicos, pòr non falar do que monta a factura
dun campo de fútbol ou dunha cancha coberta de balon-

Entre nós poderia ser por un estilo. Pero desde htri anos
funciona interesadamente, e desde o poder, un activo me-
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canismo ideolóxico que explica que o de fora é remédio
santo e exemplo a seguir e o da casa unha ruina, refugallo,
magas. Staffan Morling enamórase das lanchas de relinga
e das dornas do xeito que nós queimamos nas fogueiras
de San Xoán. A vela titía que ser de importación e privada,
mesmo que chegásemos ao esperpento que conta Morling
do carpinteiro de ribeira que Ile puxo un aparello rnarconi
a unha dorna de encarga para un clube náutico.

ramos que a maioria das sociedades privadas que serven
están na máis patética das ruinas, precisamente por non
teren comprendido que os tempos cambian.
Subvencións encobertas e créditos de favor, achican malamente estes galeóns naufragados en pleno centro urbano.
No mellor dos casos, organizan un cursitío de vela aberto
para impediren despois que os beneficiários desas clases
poidan seguir navegando.

Esta concepción de mundos separados é un absurdo. Tamén
existia en relación coa casa rural, pero vai desaparecendo
gracias a intervención pública e ao esforzo de particulares.
O valor simbólico da aduación pública pode ser decisivo
para salvar o património maritíeiro. E obviamente o peso
de asociacións coma do Grupo Etnográfico "A Buxaina" ou
a Federación Galega pola Cultua Marítima pode influir dun
xeito capital para condicionar intervencións públicas.

Pero a costa do resto de Europa (e non se esqueza
Catalunya) está sementada de clubes municipais que prácticamente dan de regalo dotacións básicas para que a
cidadania se relacione coa beiramar, ben sexa a remo, a
vela, a motor ou en talleres de carpintería ou veleirías. Con
estes instrumentos, a recuperación e conservación da cultura maritíeira é algo que se produce con naturalidade.Nós
soportamos a incongruéncia de que o alcalde socialista de
Vigo, por exemplo, pagase cincuenta millóns de pesetas
para traer a unha cantante de Newark por duas horas,
mentres o concello ten paradas as obras do museo do mar.
Os cartos que se gastan para meter aos coches baixo terra
(agora dalles por ai), poderian ter unha correspondéncia
mínima na defensa de todo o que o mar nos deu. Ben se di
que quen esquece de onde ven, está condenado ao fracas0
ou ao ridículo.

Eu ben sei que falar de intervención mete medo no corpo.
Pero aqui volvemos ao exemplo dos clubes náuticos e poden aparecer con máis claridade os benefícios posibeis da
conversión do privado en público. A maioria dos clubes
náuticos ou portos deportivos urbanos están cortados por
un patrón exclusivista e privado do século XIX. Todos eles,
benefícianse de concesións públicas en condicións de
privilexio. O poder dos concellos democráticos ten algo que
opinar sobre estas cartas de favor particular, extendidas a
favor de minorias. O caso é ainda máis grave se conside-

Gusfavo Iuca de Tena

FERRETERIA y BAZAR
Avda. de Galicia, 23
T e l f s : 5 4 2 7 0 0 - 5 4 3 2 0 5 . Fax:5201 71

MUEBLERIA
Avda. de Villagarcía, 9 1
Telf. 54 31 04 - Fax: 52 10 50

MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN
A1macen:A Grenla - Ctra. Ribadumia - Telf 54 25
36630 C A M B A D O S (Pontevedra)
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P A T ~ O N ~NAVAL
O
- VALORES
(REPRODUCLDO DE CADERNOS HISTORICOS, C.M.D.,
LAGOS, 1995 PORTUGAL)
Há cerca de 5 anos recebi un telefonema dum dos
reponsáveis pelos programas culturais da BBC, solicitando
a indicaçao de onde, no Algarve, ainda se poderia encontrar barcos de pesca armados com panos latinos. O interese justificava-se, pelo desejo de realizarem um filmedocumentário focando alguns aspedos mais salientes para
o estudo da caravela dos Descobrimentos, nomeadamente
os relacionados com a manobra d o aparelho, em
navegaçao à bolina.
Feita uma rápida indagaçao a partir do Museu de
Marinha de Lisboa, junto das capitanias do Sul, as respostas
que conseguimos obter foram todas nulas. Quer dizer -já
nao havia nenhuma embarcaçao dessas em uso, navegando à vela.
Mais recentemente, o Almirante António Tengarrinha
Pires, para ultimar o seu estudo sobre a caravela, acabou
por ter de vir oa Norte, a Póvoa de Varzim, onde em conversa com velhos pescadores, e em face das embarcaçoes
locais recolhidas no Museu Municipal da cidade, tentou obter
dados comparativos, valendo-se duma armaçao bastante
diferente, (a começar pela inexistência de brandais, o formato trapezoidal do pano, etc.)!
Referir-me-ei, em seguida, a outros aspedos contidos
nesta problemática - Património Naval.
No fim de Abril passado realizou-se em Nantes um
Colóquio internacional - Estuaire 92 - onde se debateram
os grandes temas do Património Naval (marítimo e fluvial);
e nao por acaso, na parte destinada a identificaçao do
Património, foi incluído o caso do Património português.
Para o efeito, recebi expresamente u m convite para
apresentar o correspondente estudo2
Os entendidos sabiam que a posiçao especial do
nosso país e o valr da herança que detínhamos, eram
fundamentais para o estudo comparado dessas heranças,
dados os "encontros culturais" entre o mundo mediterranico
1

e o atlântico, tao bem patentados no museu vivo das nossas
Embarcaçoes Tradicionais.
Aliás, já em 1980, quando o Museu Marítimo de
Oslo albergou uma Exposiçao destinada a apresentar Portugal enquanto que Naçao marítima, foi tentada uma
demonstraçao do tema, utilizando as embarcaçoes como
documentos arqueológicos e/ou históricos, representativos
das principais raízes da nossa cultura3
Assim, e após uma breve introduçao geográfica,
focando a importância de uma posiçao de chameira entre
os dois mares, e as condiçoes específicas da faixa costeira
ocidental amplamente aberta ao mar e sulcada por extensos rios que, do mar, constituíam importantes vias de acesso
para o interior montanhoso; recordando a conhecida
mençao do Estrabao, a propósito do Cabo de Sagres, como
o fim do mundo habitado (para a visao dos geógrafos
mediterrânicos da Antiguidadt! ); foi feita uma tentativa de
ilustrar, através das pistas proporcionadas pelas
interpretaçoes de origem de Embarcaçoes Tradicionais, as
várias fases do povoamento e/ou do relacionamento com
os povos que nos "visitaram":
- desde logo o caso da jangada de S. Torpes, que
com as de Lixus (Marrocos) e de Oristano (Sardenha),
explicariam relaçoes de contado que teríam existido, desde o Neolítico, do e com o ~ e d i t e r r â n e o ~ ;
- a teoria, ainda que pouco provável, mas fortemente
defendida por certos autores ingleses, do relacionamento
entre a difusao do Megalitismo e as embarcaçoes luniformes
da nossa costa occidentaf ; ou
- a tese mais viável dessa tipologia se integrar no
ciclo das relaçoes comerciais entre Creta e o Sul da Península, antes dos Fenícios, o que explicaria, por um lado, a
identidade entre o barco do mar, as embarcaçoes do Mural
de Thera e os modelos encontrados em Ur, no túmulo de
A-bar-gi; e, por outro, a complementaridade do fenómeno

A. Tengarrinha Pires, Caravela dos Descobrimentos - II (D - Caravela de meados do séc. XV), p.33, ediçao da Academia de MArinha, Lisboa,

1990
3

6." comunicaçcao da I Secçao ("ldentification do Ptrimoine) / A: Patrimoino Archéologique.
O. L. Filgueiras, Os Paineis Introdutórios da Exposiçao de Oslo - critérios e conceitos, ediçao da Academia de Marinha,Lisboa, 1985; e "The

Traditional Portuguese Boats in the context of the settlement process: a general survey", Vth International Symposiurn on Boats and
Ships Archaeology - Local Boats, Oxford, 1988.
4 ~ i v r o111. 4 da Geografia de Estrabao, in Espatía y 10s Espaiioles hace dos mil aiios, de A. Garcia y Bellido.
5
Ob. cit. em (3), p.10; ainda do Autor, A jangada de S. Torpes ..., in Menórias do Centro de Estudos de Marinha, Lisboa,
1977.
Ob. cit. em (3), p. 18, citando Glyn Daniel ("The Megalithic Builden of Wester Europe").
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da documentaçao do Caderno de Todos os Barcos do Tejo,
e que nos permite ter uma ideia das profundas alteraçoes
introduzidas no séc. XVIII e depois, ao tempo da 1 revolu~ao
16
industrial e nos tempos seguintes.
Nao deixarei de mencionar, claro, a barca e o calao
da arte da xávega, marcando o parentesco com a xávega
malaguetía, para terminar a refêrencia com a recordaçao
de uma imagen que, infelizmente, já nao se encontra
acessível aos olhos dos mais novos.
Inegavelmente, dá uma certa segurança traballar a
partir de dados técnicos e iconográficos referenciáveis a
cuja validade se pode ajuizar melhor que a documentaçao
escrita, geralmente de carácter fiscal ou económico. Além
de imcompleta, nas suas informaçoes, nem sempre constitui
padrao de fidelidade técnica.
Foi minha intençao dar ênfase a esse aspedo fundamental de as embarcaçoes constituirem, para certos
estudos, o documento essencial, sem o que, na maioria
das vezes, muitas "historis" ficarao incompletas e nao raro
nem poderao compreender-se. Toda esta descriminaçao
tipológica e consequente comentário analítico transparece,
numa visao global, n o m a p a da distribuçao das
Embarcaçoes Tradicionais, no qual se distingue:
- a fronteira do Douro, marcando os rios do Noroeste, a área de influência nóridca;
- a costa Norte, extensa0 para o Sul da influência
das colmeias pescadeiras de origem galega;
- do Douro para o Sul, a forte marca das canoas de
tábuas de tipo mesopotâmico, definindo a zona mais arcaica de feiçao mediterrânica; próprio Tejo, a área de intensas aculturaçoes, com especial destaque para a
especificidade do caso do Algarve.
Entende-se portanto, a estupefaçao e a revolta dos
meios científicos internacionais, em face das consequências

da translaçao das popula~oesdo Sul da Penjnsula para o
território dos velhos Túrdulos, no séc. IV a.C. ;
- o estranhísimo fenómeno da falta de documentaçao
naval de época romana, certamente derivado da nenhuma
atençao das autoridades reponsáveis pela recuperaçao dos
espólios afundados e que balizam as grandes rotas e
caminhos por água, na época do lmperio8;
- o caso das embarcaçoes fluviais (rios do Noroeste), de construçao tipicamente nórdica, herdeiras duma
tradiçao que, na sua feiçao mais antiga e primitiva, nao
poderia ser anterior aos Suevos, mas que, rio-a-rio, se teriam
implantado à custa de diferentes agentes9(o carocho do
1o
Minho , semelhante a um modelo noruegués da costa leste,
e que neste grupo definiria a introduçao mais tardia; o barco
do Lima1,semelhante a alguns espécimes do Baixo Reno,
e que poderia denunciar a influência de povoadores nos
tempos ou após as invasoes dos povos do Norte; a familia
das embarcaçoes do ~ouro','de que nao há modelos afins
conhecidos, mas que mantém a pureza de uma linha tecnológica construdiva inconfundível);
- os barcos Nazaré, que constituiram um dos argumentos para Jaime Cortesao alicerçar a sua hipótese de
Moqarabismo náutico1:
- o estranho caso das colmeias pescadeiras do Norte, de provável origem nórdica (referenciáveis pelas
caraderíticas somáticas, pelas marcas de familia, sistema
14
de herança, etc.) , mas cujo barco actual corresponderá a
uma influência catalá introduzida na Galiza no século XVIII,
como despois foi proposto!5
Eis alguns dos aspectos esenciais abordados nessa
Exposiçao que tanto sucesso teve. A isto tudo poderiamos
acrescentar a recente explicaçao da introduçao da muleta
do Tejo, n o sec XVI, por pescadores franceses do
Mediterrâneo ( ), ou ainda as contribuiçoes que decorrem

'0b. cit. em (3),pgs. 20-23; ainda do Autor, The Barco do Mar and the Thera boats breed, in Actas do Ilnd International
Symposium on Ship Construction in Antiquiíy, Delfos, 1987.
N a Exposiçao de Oslo o painel correspondente ao Império registava a "existencia" da muleta do Tejo (sic), em conformidade
com a hipótese de Monleón, de se tratar de um casco da època clássica. Ob. cit. em (3), p. 2 5 . Posteriormente, o Comandante
Gomes Pedrosa identifica-a como tartana, surgida no Tejo na 2 a metade do séc. XVII, introduzida por pescadores mediterránicos
de origem francesa (Gomes Pedrosa, "A muleta da tartaranha", in Revista da Armada, no 164, Lisboa, 1985).
"'A Presumptive Germanic Heritage for a Portuguese Boat-Builing Tradition", in Medieval Ships and Harbours in Northem
Europe, Greenwich, 1979, do autor.
''Ob. cit. em (3), pgs. 3 2 e seguintes.
" Id. ib., p.36.
12
ld. ib., pgs. 2 6 e seguintes.
13
Ob. cit. em (3), pgs. 29-31; ainda do Autor, "Os Barcos de Nazaré no Panorama da nossa Arqueologia Naval...", Centro
de Estudos de Marinha, 1981.
14
Ob. cit. em(3), pgs. 38-39
"S. Morling, Las Embarcaciones Tradicionales de Galicia, Santiago de Compostela, 1986, p.328.
160.L. Filgueiras, Introduçao ao "Caderno de Todos os Barcos do Tejo ...",ediçao da Academia de Marinha, 1985.
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no no 1 do Art.' 24 do Reg. CEE 4028186 que obriga a
"destruiçao"das embarcaçoes até 9 metros de comprimento,
cujos propietários optaram por receber os subsídios de
cessaçao de actividade.
No colóquio de Nantes foi unânime a expressa0 de
repudio por uma acçao tao negativa de Bruxelas, cujos
burocratas, no dizer dos comentadores, demonstraram nao
ter qualquer preocupaçao no plano das consequências
culturais'.'
Para nós, portugueses, estes aspectos suo
duplamente importantes: primeiro porque a qualidade e
diversidade deste nosso Património naval, como se viu,
constituiam un facnto relevante no plano europeu e no plano mundial. Em segundo lugar, porque, em face da plena
adesao de Portugal a CEEI já temos recebido alguns avisos
sobre a urgente necessidade da preservaçao da nossa
identidade cultural. Aliás, é essa uma cindiçao primeira para
a possibilidade de um turismo de qualidade vingar entre
nós.
Mas felizmente n e m t u d o suo noticias
negativas.REcentemente, soube através do dr. Armando Reis

Moura, que o Parque Natural da Ria Formosa tinha recuperado e mantinha a navegar uma barca do atum, exemplo
que merecia ser ponderado pelas autoridades regionais
responsáveis. Por outro lado, acabo de ter a confirmaçao
de que o programa para a construçao de um caíque do
Algarve, iniciativa do Capitao do porto de O k a o , Exmo.
Sr. Comandante Centeno, (que conta agora com o apoio
de um grupo coordenado pelo Exmo. Sr. Almirante Viegas)
se encontra bem encaminhado, tendo, aliás, conseguido
merecer o interesse do Museu da Ciência de Lisboa uma
vez que se trata de um programa relacionável com uma
Exposiçao sobre Tecnologia dos Descobrimentos. Evidentemente, limito-me a dois casos situados no Algarve, onde
nos encontramos.
Enfim, em face do alegado argumento de que a
defesa da identidade cultural constitui factor natural da
nossa própria sobrevivência, as iniciativas positivas que nos
vao surgindo podem dar-nos uma ideia de esperança de
que nao chegou a hora de nos acontecer como aos
18
dinossauros: desaparecer!
Octávio Lixa Filgueiras

O barco do mar, saveiro ou
barco da xávega, da costa
de ESpznho a Lai~os.foto de
11 .Jo.\t. dr (àstro. fituu'os
Gtnograficos-Avezro I1

0 modelo de I
pratu de urna hurm
ragrada do
túmulo dc
A-bar-gz (IJK
1 1)lnastzu)
/;oro de L Wollev.
(Ir o/ the í'hulder~)

17
18

I

O assunto foi discutido na 4" comunicaçao da Secçao H) Protedion et réglementation.
Cfr. o III Relatório in Common European Marítime Heritage Conggress Proceedings, Amsterdam 1993 relativo a Portugal,

de minha autoria.
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Catraia poveira
(observar as marcas
de familia incisas
no pau de varar
que o pescador
leva ao ombro);
foto do Autor

Barca da xavegu
(Montegordo).
foto do Autor

(:aluo da xávega
(Montegordo),
foto do Autor
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r...
. ...
.

Os barqurrrhos do
no Lima; foto do Autor

O carocho do no Minho.
foto do Autor

Netas de Nazaré;
foto do Autor

Alguns modelos
de barcos do DUUW;
vabrlos r ruboes;
/i)to do Autor:
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Escola-Taller "A Aixola"

ESCOLA - W L E R "AAXOLA"

C I R P m E U DE RIBEIRA
PROVINCIAL D O INEM proxectaron unha escola cos
seguintes obxedivos:

1 . ESCOLAS TALLER.
O programa de Escolas-Taller e Casas de Oficios
iniciou a súa adividade no ano 1585 baixo a dirección e
control do Instituto Nacional de Emprego, como unha medida de fomento de emprego xuvenil a través da formación
en alternancia co traballo e a prádica profesional en adividades relacionadas coa rehabilitación do patrimonio, do
medio ambiente e do entorno urbán e a recuperación de
oficios artesanais.
Na actualidade, as Escolas-Taller están reguladas
pola Orden Ministerial 1871 1 de 3 de agosto de 1554 na
que se definin da seguinte maneira:

Formar xóvenes desempregados no campo da carpintería
de ribeira, adicando especial atención á velería, cabullería
e as novas técnicas de construcción naval, sin olvidar os
cotíecementos sobre a evolución e historia da carpintería
de ribeira e a súa integración no marco social, económico
e cultural.

- Recuperación do patrimoniom histórico e cultural das
embarcación tradicionais mediante:
- O cotíecemento das madeiras usadas nas
embarcacións tradicionais así como as madeiras usadas

"As Escolas-Taller son programas públicos de
emprego-formación que tetíen como fin a inserción dos
xóvenes desempregados menores de vintecinco anos, a través da súa cualificación en alternancia coa práctica profesional en ocupacións relacionadas coa recuperación e promoción do patrimonio artístico, histórico, cultural ou natural; a rehabilitación de entornos urbans e do medio
ambente; a mellora das condicións de vida das cidades,
así como calquera outra adividade de utilidade pública ou
de interese xeral e social que permita a inserción a través
da profesionalización e experiencia dos participantes".
Os proxedos de Escolas-Tallerconstan dunha etapa
formativa de iniciación a outra etapa de formación en alternancia co traballo, dirixidas á aprendizaxe, cualificación
e adquisición de experiencia profesional. A duración de
ámbalas dúas fases non pode ser inferior a un ano nin
superior a dous (no nos0 caso a duración é de ano e medio).
A duración da primeira fase debe ser de seis meses.
Nesta primeira fase, os alunmos tetíen direiro a percibir
unha beca segundo o Real Decreto 631 /I 993 de 3 de maio,
e durante a segundo etapa son contratados polas entidades promotoras na modalidade de contrato de aprendizaxe.

na actualidade.
- Recuperación dos distintos acabados e tratamentos
de madeira das embarcacións, carenados, aceites, etc.
- Recuperación e dominio das diferentes técnicas de
construcción como a de "tingladillo", "a tope", etc.
- Recuperación e restauración de restos de
embarcacións tradicionais galegas desaparecidas ou a piques de facelo que se poden atopar nas nosas rías.

2. MARCO LEGAL
Dentro do marco legal que acabo de expotíer a
CONSELLER~A
DE PESCA, MARISQUEO E ACUICULTURA
DA XUNTA DE GALICIA, en colaboración coa AUTORIDADE
PORTUARIA DE MARIN-PONTEVEDRA e a DIRECCION
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mos dentro deste proxedo poidan reconstruir un Bote de
Noia e unha Buceta de Muros.
Así mesmo, e para non olvidar outros tipos de construcción máis aduais, queremos faceren unha trainerilla
de madeira laminada para poder dominar esta técnica de
construcción.

Este módulo xurdíu da necesidade de profesionais
con capacidade de reparar e manter a frota que temos
agora mesmo, e así mesmo é imposible pensar nunha
modernización de frota se non temos profesionais que
cotíezan as novas técnicas e materiais utilizados hoxe en
día na construcción naval, tanto na deportiva como na dedicada ó traballo.
Polo tanto, darase unha idea da construcción diferente da empregada ata agora na carpinteria de ribeira,
mediante o uso de plantillas e moldes que imiten o desetío
e construcción de embarcación. Partirase do uso de planos
e distintos deseiios específicos según a actividade á que se
destine a embarcación.
Neste módulo Tomás Pérez González ensinará ós
quince alumnos que temos os diferentes tipos de
construccións coas novas técnicas empregadas facendo diferentes embarcacións que precisan distintos tipos de técnicas e materiais tanto en construcción como nas
reparacións que se fagan.

.- Disetío e construcción de embarcacións

de competición, recreo, marisqueo e pesca con fibra e madeira laminada.
- Confección e recuperación de velas e xancias.
Cotíecemento das técnicas de diseRo utilizadas tradicionalmente, partindo da elaboración de medio casco ou a
modificación de plantillas.

3. A ESCOLA TALLER "A AIXOLA"
Dentro do marco referido e para poder acadar os
obxedivos propostos a Escola-Taller "A Aixola" estrudúrase
en tres módulos ou talleres básicos distintos.
Módulo 1.
Módulo 2.
Módulo 3.

CARPINTERIA
DE RIBEIRA TRADICIONAL
NOVAS
TECNICAS DE CONSTRUCCIONNAVAL
VELERIA,
REDERIAE

CABULERIA

E evidente que tanto na carpintería de ribeira tradicional como nas novas embarcacións construídas de outro
xeito, as velas tiveron unha enorme importancia sobre todo
ata a aparición do motor, e aínda agora seguen existindo
algúns barcos nos que os medios de propulsión son a vela
OU a remos.
Neste módulo, pretendemos que os once alumnos
que traballan baixo a dirección de Ramón Albert Calvo,
adquiran os cotíecementos tano teóricos como prádicos
para poder traballar como maestro veleiro, combinando a
recuperación de velas e arboladuras tradicionais coas novas
tecnoloxías de desefio e construcción de velas de
embarcacións aduais.
O seu obxedivo neste proxedo será facer as velas,
xarcias e cabullería necesarias para as embarcacións
I
construídas nos outros módulos.

Dentro das nosas rías, houbo durante séculos
embarcacións que tiveron unha grande importancia para a
economía das nosas costas e que pouco a pouco deixaron
de contruirse e podemos dicir que están nun periodo de
extinción.
Para poder recuperar esa parte tan importante da
nosa historia, debemos volver a construir esas embarcación e ademais non só recuperar as embarcacións senón
tamén as técnicas de construcción antigas.
Este é o obxedivo do módulo de Carpintería de
Ribeira Tradicional no que catorce alumnos baixo a atenta
mirada do monitor D. Santiago Cancelas Costa estanse a
formar como especialistas nestas técnicas e que espera-
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J?l JORNADAS SOBRE A F W A O SOCLAL DO MUSEU*
CONCLUSOES DO GRUPO DE
TRABALHO DE ETNOGRAFIA
MAR~TIMA

I

1. A notoria variedade das embarcaçoes portuguesas, dir-se-ia única no mundo,pressupoe a
existência de grupos sociais, cultural e saberes
possuidores de uma grande riqueza patrimonial
e social que importa estudar, preservar, dar
continuidade e assegurar a sua sobrevivência e
dinâmica revitalizaçao;
I

,
I

,i

!

1; 1

2. As artes da pesca e da navegaçao tradicional contribuem para o equilíbrio ecológico pelo
modo criativo como têm tentado enquadrar-se e
adaptar-se as mudanças, mutaçoes e
trnsformaçoes aceleradas das ùltimas dècadas,
desenvolvendo, com extraordinária imaginaçao
e inventiva, toda uma estratégia visando un
melhor e mais sábio aproveitamento de recur-

( ,h/(( 1 I ~ O ~ Y J I ~ T )

sos:

3. A pesca artesanal tem virtualidades próprias
e específicas podendo transformar-se numa
modalidade de pesca rentável, sem necessitar
da intervençao de capitais externos a comunidade
piscatória;
3.1. A pesca artesanal encontrava-se, ainda
na última década, em período de franca
expansao (Propostas de Linhas de Estratégia
Dura o Desenvolvimento da Reaiao do Norte.
CCRN, 1980)) contrariamente ao que se
passava com outras modalidades, como a pesca
longinqua e a da sardinha.
Refira-sea alta valorizaçao das espécies tradicionalmente capturadas nas artes da pesca artesanal; o elevado
número de dias das actividades das embarcaçoes; a
flexibilidade do horário de trabalho, traduzindo um bom
índice de ocupaçao da capacidade da forta; o reduzido

~ l g r pove~rus
u
tan semeliuntes us de A (~uurdu

U

volume dos encargos fixos, comparativamente aos das
frotas da sardinha e do arrasto; a autonomia das artes
da pesca;

4. É assim, que vemos a funçao social de um Museu Local
traduzida numa vocaçao, nao só para conservar, preservar

..........................

* Realizadas ~ : patrocinio
o
da Camuva Municipal, Biblioteca Municipal ''Rocha Peixoto",
r Museu de Etnogyfia e Historia de F'ovou de Varzim os dias 12-14 de novembro de 1993.
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6.1. Registe-se igualmente, a importância e a necesidade
de classificaçao dos estaleiros navais tradicionais, tomando igualmente medidas tendentes a protecçao de
outras adividades inseridas no universo marítimo, particularmente as de fabrico de velas tradicionais;

7. Constatar o vazio jurídico e a inadequaçao notória de
legislaçao em vigor no que respeita a preservaçao e
reutilizaçao / navegaçao das embarcaçoes tradicionais;

8. Cooperar e defender a promoçao de um Encontro Nacional de Embarcaçoes Tradicionais acompanhado de
complementares iornadas de reflexa0 e debate sobre tao
importante temática.
9. Nota Final:
As Conclusoes deste G r u p o d e Trabalho foram
aprovadas, por unanimidade, na Sessao Plenário das VI
Jornadas, que contaram com a presença e participaçao de
cinquenta e oito personalidades ligadas a actividades
museológicas Portuguesas e Galegas.

Burco Moli~.eiro(Aveiro)

e dar a conhecer a cultura material e as tradiçoes das comunidades marítima, mas também, acompanhar as
transforma~oese, em certa medida, garantir os registos do
modo como essas transformaçoes (tecnológicas, mentais e
psicológicas) actuam no espaço geográfico e humano das
várias regioes do nosso país:

5. Hoje começa a ser cada vez mais credível, e
provavelmente aceitável, a atitude que vê na preservaçao
dinâmica do nosso Património Naval, uma fonte de recursos económicos que nao é posivel dispensar. Atente-se, neste
sentido, a rede de adividades produtivas ligadas as artes
de navegaçao e da pesca tradcional: construçao naval em
madeira, velame, exploraçao de novas vias de transporte fluvial e marítimo, adividades culturais e turísticas;

6. Importa hoje, com toda a urgência que as mudanças
justificam e promovem, executar o Inventário Sistemático
do nosso Património Naval, a exemplo do que acontece
presentemente com a elaboraçao dos processos do nosso
Inventário de Bens Culturais Móveis;

44
II ENCONTRO DE EMBARCACIÓN~ TRADICIONAIS.CjALICIA 95

As Entidades
Museo Massó

O MUSEO IMASSÓDE BUE U:
LMPORDWCLA DOS SEUS FONDOS PHRA O PATRUMONIO
MART'TIMO GALEGO E U N H A P R Q ~ O S I C I ~ N M U S E O L Ó X I G ~
Orixes

I
I

transformacións motivadas polas novas necesidades do ciclo produdivo conserveiro.
Agora entramos xa nos seus fondos conservados.

Ainda que polo que nós sabemos adualmente, o
museo presentouse oficialmente n o ano 1928 con motivo
da visita a Bueu do célebre inventor e premio Nobel de
Física, Guillermo Marconi, as orixes deste museo,
recentemente adquirido pola Xunta de Galicia, remóntanse
a principios ddo século XIX.
En efedo naquel ano de 1816 tivo lugar a fundación
da primeira fadoría da familia Massó naquela ampla praia
beirada aquí e alá por pequenas instalacións de salgazón,
que era por entón Bueu, a carón das cales desembarcaban
o peixe as grandes lanchas cargadas de milleiros e milleiros
de sarditías, a prata das nosas rías. Unha historia repetida
aquí e alí en todo o litoral galego no cal os cataláns fundaron establecementos fabrís desta clase ata a máis agachada cala das costas de Galicia, illasd incluidas, máis con
todo esta insignificante fábrica, modesta nos seus inicios
destacouse das súas veciiías competidoras desde O seu inicio fundacional. Certamente non pola súa plantilla catro
mulleres e tres homes, pero sí pola súa orixe foránea. Eran
bretóns, das renomeadas fábricas de Nantes, na Baixa Bretafia, e vitíeron para instruir ós nativos nos métodos de
tratamento da conservación da surdina. Pero a cousa non
quedou aí. De novo no 1883 a empresa Massó asociada
cos franceses Paul Dargenton e Félix Domingofundan desta
vez unha fábrica de conservas "herméticas y esterilizadas"
que levaba O nome de "Lu Perfeccion". Foi un salto cualitativo nada insignificante, ata ese momento só había fundadas anteriormente dúas fábricas de conservas en Galicia
situadas en Chapela- Vigo e Illa de Arousa. Despois no
1894 a empresa Massó Hermanos absorbeu a firma "Massó,
Dargenton, Domingo y Cía". Quedaron unidas deste xeito
as dúas fadorías, a vella de salgazóns e a máis nova de
conservas. Os negocios foron prosperando para os
herdeiros e finalmente no 1926 construíuse a grnade fábrica moderna que estivo traballando ata O ano 1992 no
que OS seus traballadores foron trasladados á fábrica de
Baleas en Cangas.
Esta 6, en apretada síntese a evolución das
instalacións fabrís de Bueu, daque pelo demáis diremos
que se conservan en pé nunha grande parte, dende a mais
vellas ata a mais moderna, logo de varias pequenas

Fondos do Museo
Debemos decir de entrada que aquí, por motivos do curto
espacio, somentes faremos mención dunha parte dos fondos conservados no museo, non todos. Aproximadamente
son unhas cinco ou seis salas que ocupan parte dos espacios das antigas fábricas citadas, máis unha nave que garda
en depósito as embarcacións tradicionais das Rías Baixas
proporcionadas pala Esocla Taller de Carpintería de Ribeira
de Estribela-Marín.
Intentando facer unha clasificación a grosso modo
dos fondos podemos dicir que abarca fondos de carácter
histórico,
etnográfcicos,
e
documentais
e
b~b~iogr~ficos.Comezaremos
por estes últimos. Son, quizá,
0s rnáis cofiecidos nos poucos medios da especialidade de
temas náuticos e
en xeral. Parte deles aparecen
resefiados na obra "Cien Obrasde Ia Colección Massó"da
do bibliógrafo Francisco Vindel, publicado en Viga
no 1940. Non está demáis citar aqui a súa valoración como
experto cofiecedor no tema:
"Bastará al ledor hojear simplemente este Catálogo
para coincidir en miafirmación de que Ia colección "Massó"
importante por sus fondos bibliográficos reluties Ia
vos a Ias ciencias náuticas de todas Iasque existen en Espana, exceptuando lógicamente
MuseoNaval, de1 Micinco).
nisterio de Marina." (Prólogo da
E ademáis, engadimos nós, compre sumarlle outras
obras non relacionadastos temas marítimos, pero tamén
bibliográfico.
moidestacables desde o punto de
Falamos dos case 20 incunables co~eccionados,que
convirten esta colección bibliográfica na segunda máis importante de Galiciadespois da conservadana catedral de
Santiago de Compostela, como puxo de manifesto o Sr.
Filgueira Valverde.A título de exemplo citaremos unha Edición de Dante publicada en Italia a fíns do século XV, e que
estivo exposta na pasado exposición "Santiago, Camitío de
Europa, ou a excepcional
Speculum, Historiae de Vicente
de Beauvais. Pero a relación con non ser pouca cousa,
acábase aquí. Existe tamén representación destacada de
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libros dos séculos XVI ó XVIII referentes a temas de Música, Libros de Caballerías, impresos galegos con obras como a Descripción do Reino de Galicia do Licenciado
Molina ou obras de Felipe de Ia Gándara,
libros de Leis, Medicina, Matemáticas,
História, Gramática, Astroloxía, Relixíón, etc.
Xa centrándonos en temas marítimos encontramos unha ampla variedade de temas.
Empezando por temas de Xeografía, pasando por libros náuticos propiamente ditos ata
temas de Astronomía e Historia Natural
idiolóxica.
En Xeografía poderíamos clasificar
tanto Atlas como os preciosos de Ortelio,
Blaeu, e a extraordinario obra de Ptolomeo
impresa en Roma no 1490, como os de
Viaxes, tales como a traducción castela do
1529 de Logrotío do Marco Polo, Navigatio
de Hugonis do 1599 Nova Typis trasada navigatio Orbis
Occidentalis de Gaspar Plantus, 1621, ou aínda os "Derroteros" con exemplares como por exemplo portugueses:
Roteiros de Mariz Carneiro edicións de 1642 e 1655. Tocando os aspedos prádicos da navegación, temos os
senlleiros exemplares dos Regimentos de Navegación do
XVI, repetidamente editados fora de Espatía con notable
éxito por ingleses, franceses e holandeses, entre outros, e
que orixinaron aquela memorable frase de Guillén, polo
demáis nada esaxerada, de que Europa aprendeu a navegar en libros espatíois. Son: Pedro de Medina, Regimiento
de Navegación, Sevilla 1 563, o Regimiento de García de
Céspedes, primeira edición, Faleiro, Tratado de Ia Sphera y
de1 Arte de Navegar, Sevilla 1535, ou o de Martín Cortés,
Breve compendio de Ia Sphera y de Ia Arte de Navegar,
Sevilla 1 551 . Do século XVII temos Figueiredo, Hidrographia,
Lisboa 1625, Nagera Navegación Especulativa y Práctica,
Lisboa 1628, ou a do galego de Mondotíedo Francisco
Seixas y Lobera Teatro naval hidrográfico, Madrid 1688,
na súa edición príncipe.
Moi ligadas asemade á navegación son as obras de
Cosmografía, sección m o i completa: Apiano,
Cosmographia edicións de 1533, 1545, 1555, 1564, e
1575, Chaves Tradado de Ia Sphera, primeira edición,
Rocamora, Sphera de1 Universo Madrid 1599. Cun carácter de manual de instruccións da época cabería califica-Ia
obra de Egnatio Dante Trattado dell uso et della fábrica
dell astrolabio, Florencia 1569.
De Astronomía hai Fuentes, Suma de Astronomía ,
Sevilla 1547, Nagera Discursos astrológicos, 16 19, e Suma

I
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Astrológica. No que atingue a Idioloxía a traducción de
Gerónimo de Huerta das obras de Plinio, edic. de 1603 e
1624, e outroo máis que non citamos para non extendernos.
No que respeda falar dos fondos documentais, limitaremos a consignar que se conservan os da familia Massó
desde o seu humilde comezo ata a súa etapa de esplendor,
así como tamén doutras fadorías de salgazón de Bueu.
Trátase, segundo cremos, dun importante conxunto documental relativo ós inicios e desenvolvemento das adividades da conservación de peixe, actividades esenciais na configuración histórica da vila de Bueu, e que pode -quizáservir de paradigma para algunha outra vila de costa de
Galicia. Estes fondos, por outra banda, foron empregados
polo especialista en historia económica de Galicia Joam
Carmona para a confección da súa tese dodoral.
Os que máis arriba denominamos fondos de carácter histórico abranguen unha gama tan ampla como sou
darse nos museos inscritos dentro da categoría de marítimos. Pasaremos revista a uns cantos deles.
Existenm moi notables obxedos de navegación,son os
astrolabios inglés e espatíol do XVI de madeira e metal
respectivamente, busolas do século XVII, e un reloxio de sol
de man do XVIII coa súa busola. Xa no século XIX hai
sextantes, catalexos e demáis instrumentos correntemente
utilizados a bordo durante a navegación.
E moi fermosa e espedacular a colección de modelos de navíos históricos, integrada pola carabela Santa
María, a nao Vidoria, o galeón almirante de Oquendo, ou
os navíos de Iínea do XVIII Real Carlos e San Juan
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Nepomuceno. Tamén son destacables os mascaróns de proa
dos veleiros dos Massó que transportaban a Catalutía a
sarditía galega, son 2 figuras vestidas á usanza do século
XVIII co sombreiro de 3 picos. Tamén hai canóns recollidos
do fondo da ría de Vigo, anfora romana do litoral portugués, arrtefactos Iíticos protohistóricos encontrados en borde do litoral, e un longo etc.
A medio camifio entre a historia pesqueira e a etnografía situaríase outro conxunto de obxedos. Posiblemente
sexa máis adecuado encasillalos nun apartado de
arqueoloxía industrial. Salientan as primitivas máquinas de
facer latas de sarditía, accionadas manualmente e que son
unha xoia da arqueoloxía industrial de Espatía.
Cando a esas máquinas conservanase as antergas
latas de conservas e os anuncios publicitarios, algúns deles
disetiados polo artista vigués Federico Ribas, tamén autor
de logotipo da firma comercial Massó. Tamén están presentes os antigos envases das salgazóns, os tabales e
demáis conxunto de instrumental usado nas salgazóns e
conservas.
Asemesmo existe unha representación de obras artísticas relacionadas co tema do mar e a pesca, pintura e
escultura, da que non se debería esquecer o magnífico
políptico da navegación ou un retablo do mar polo mellor
pintor galego de temas relativos ó mar e navegación : Urbano Lugrís.
Máis de todo o que levamos referido ós fondos do
museo, que insistimos facemos rápidamente e seleccinando,
merece unha especial atención todo o referente o que
englobamos baixo un se cadra excesivo, epígrafe de etnografía.
Efectivamente, é neste apartado onde pode verse a

rexa personalidade da cultura marifieira galega a través
da cultural material representada nas artes e embarcacións
tradicionais.
Nisto é mui de salientar o esforzo feito por recopilar
algúns dos exemplares típicos da embarcación galega,
incluindo pertrechos e velas. Constituen o maior conxunto
conservado de embarcacións de menos de 10 m. de eslota,
e componse de gamela da Guarda, bote polbeiro de Bueu,
dorna carreirana, barco d o río Mitío, e as recentes
incorporacións da lancha de relinga extraída do leito dun
río próximo o porto de Caldebarcos, e que permitiu a construcción axeitada da Ilongo tempo extinta lancga de relinga
dunha réplica conservada hoxe na Escola Taller de Marín,
un bote da Ría de Arousa, o derradeiro bote polbeiro de
Bueu, e outra embarcación máis. A este conxunto súmaselle
o instrumental dun carpinteiro de ribeira de Bueu, con
aixolas, garlopas, cepillos, mazos, etc., e outros obxetos
usados en distintos obxetos das pesquerías nas costas
galegas. Pero aínda máis, existe unha boa colección de
modelos de embarcación de pesca e maquetas representando faenas de pesca, que se complementan cun notable
conxunto de fotografías que son únicas pola cantidade de
información que proporcionan sobre faenas e embarcacións
desaparecidas. Sen elas sería difícil reconstruir moitos aspectos, ou ilustrar usos e costumes referidos oralmente.

Unha proposición moi decente:
A revalorización das naves.
Como se acaba de ver os fondos conservados no museo
Massó de Bueu comprenden serie nutridas e diversas baixo
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o rasgo común da sua vinculación co mundo do mar a
través de tres grandes bloques temáticos: Histórico-artísitco,
etnográfico, e bibliográfico-documental.
Recentemente a Xunta de Galicia adquiriu esta importante colección e fixo público o seu compromiso de crear,
a partir dela o museo do mar de Galicia. Actualmente estase
traballando na redacción do anteproxedo do museo, encomendado ó arquitecto Manuel Gallego Jorreto, e no inventario polo miudo dos seus fondos.
Máis desde o nos0 humilde punto de vista resulta
mui conveniente, oportuno e mesmo prádico, contemplala concepción museolóxica do futuro museo máis alá dos
seus actualemtne estreitos límites físicos.
En efedo, unha visita ó museo proporcionaríanos
unha impresión comparable a aqueles cadros de Lugrís,
habitación do vello maritíeiro, ou o anticuario do porto.
O u sexa un espacio rebosante de obxedos por todas partes nun ambiente abigarrado tal que se houbera un auténtico "horro vacui". Se ben desde o punto de vista da visita
estrictamente individual proporciona un contado máis directo, unha visita dun grupo mediano de persoas resultaría
frustrante a causa do agobio espacial.
Faise inevitable desde este punto de vista unha
urxente ampliación do espacio para poder expotíer
axeitadamente todos os fondos conservados. Agora ben
polo que nós sabemos, tal ampliación non se prevé que se
fuga ás grandes naves industriais próximas ás dependencias nas que se custodian os atestados fondos do museo.
Desde aquí lanzamos á Xunta de Galicia a proposición de
que traballe para recurepra-Ias naves e adicalas afíns
museísticos. Con tal medida recuperase un espacio fabril
histórico composto por instalacións de conservas, que están case xustapostas. Desta recuperación turaríanse varias
vantaxes, das que citaremos o desafogo espacial e a
posibilidade real de ir incrementando fondos, e a de poder
exhibir axeitadamente as embarcacións tradicionais
galegas, a piques de desaparecer senón se toman medidas oportunas. Este encontro que organiza "A Buxaina"
encadrada na Federación Galega Pola Cultura Marítima
vaino potíer claramente de manifesto. Resulta necesario

entón, que h a i que ter unha sala d e exposición
sufucientemente grande para axhibir, coas velas postas, as
nosas naves tradicionais. Pero é que ademáis pode
aproveitarse a circunstancia de que esas naves da nova
fábrica están comunicadas co antigo pantalán da fábrica
hoxe dentro do porto. Se se aproveita polo menos en parte
ese espacio fabril, poden trasladarse e botarse é mar as
embarcacións ou réplicas sen apenas dificultade, e facer
unha demostración práctica das súas cualidade máuticas.
E é que compre demostrar que u n tratamento das
embarcacións populares como meros obxetos
tridimensionais, sería caer nun fetichismo innecesario cando
se ten a oportunidade de amiosar, en vivo e en directo, o
funcinamento das embarcacións. Algo así como efectuar
un tratamento dun museo de historia natural de seres vivos
a base de expotíer animais disecados. O u sexa unha "explicación" propia de taxidermista. Xa vai sendo hora de romper un círculo vicioso nos museos con fondos etnográficos,
e, neste caso darlles nova vida ás nosas embarcacións paisanas máis amenazadas pola desaparición e que aínda
navegan no mar das lembranzas dos nosos maritíeiros veIlos. Facer ese sotio unha realidade debe ser un fin prioritario de toda institución museística adicada especificamente
ó mar.
iutopía, despois de todo? Quizá non de todo.
Véxanse os exemplos da Bretatía ou o máis recente novo
proxedo de ampliación do museo dos barcos vikingos de
Roskilde.
Galicia, provincia de seu no conxunto das culturas
maritíeiras de Europa, non queda'ra á altura da sua importancia no legado histórico europeo se non atende a esta
aprcela tan rica e tan significativa na nosa cultura.
Agora é o momento de traballar e xunguir esforzos
cara a consecución deste plan. Se se deixa máis para adiante
terase fallado. Pero, aínda, aínda, estamos a tempo.

Bveu no mes de xurío de 1995
Antón Pais Rodríguez
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O Museo como tal organízase en cinco áreas diferenciadas, correspondentes a:

1 . Medio natural (xeoloxía, edafoloxía, xeografía, flora
e fauna).
2. Historia (prehistoria, historia antiga, medieval, moderna e contemporánea).
3. Antropoloxía (cultura material, vivenda, oficios, o campo, o mar, cultural espiritual e sociedade).
4. Arte (pintura, escultura e arquitectura).
5. Ciencia e pensamento (ciencias e técnicas, filosofía e
literatura).

MUSEO DO POBOGALEGO

O mar no Museo do Pobo Galego

O 29 de outubro de 1977 inagurouse no antigo convento de San Domingos de Bonaval o Museo d o Pobo
Galego, que vitia facer realidade as ideas e anceios que
desde o século pasado mantiveran destacadas personalidades e entidades do mundo cultural de Galicia, de ter
unha institución que recollese as distintas mostras da cultura tradicional do nos0 pobo.
Nace o Museo do Pobo Galego da man de persoas
e institucións dos ámbitos da cultura, a administración pública e a economía da nosa terra. E é gracias a un concello,
o de Santiago de Compostela, que se dota dunha sede
propia, ó serlle cedido o uso do edificio conventual onde se
instala.
Esta colaboración, continuada no tempo, permitiu
que o Museo na súa andaina alcanzase un grao de
desenvolvemento importante, que fai de1 unha referencia
necesaria para tódalas persoas, institucións e empresas que
realizan a súa actividade en Galicia.
Hoxe o Museo é unha entidade dinámica que, para
coRecemento de todos, garda e exhibe nas súas instalacións
museísticas e na súa biblioteca as mostras materiais e
espirituais do facer común dos galegos ó longo da historia,
o que o converte na memoria dun pobo que traballo cada
día en prol da modernización das súas pautas de vida sen
renunciar ó que Ile é de seu.
O Museo do Pobo Galego é unha institución declarada de interese público que ten como fins "... a investigación, estudio, difusión, conservación, defensa e promoción
da cultura galega; e, concretamente, a creación dun museo
que recolla as mostras do galego nese eido da actividade
humana", segundo establecen os seus estatutos.

Conscientes do que o mar e a pesca significan para
Galicia, sempre tiveron unha presencia destacada nas actividades do museo. Así, a sala do mar, onde se recollo
unha representación ampla do mundo maritieiro, é unha
das primeiras en montarse e ábrese o 25 de xullo de 1978
os nove meses da inauguración das instalacións do museo.
Esta presencia dáse noutras moitas actividades. Xa
no propio 1978 montase unha exposición itinerante sobre
A Dorna, que recorre Ourense, Lugo, Santiago, A Corutía,
Illa de Arousa, e Cambados.
Tamén nas publicacións se reflide, e así o primeiro
número dos Cadernos do Museo publicado no 1980 é
traballo de Francisco Calo Lourido, As artes de pesca, hoxe
referencia obrigada n o coiíecemento dos aparellos
pesqueiros. Daquela data ata hoxe, nas actividades do
Museo hai sempre unha presencia importante do mar, a
pesca e a cultura maritíeira.
En 1991, é renovada toda a montaxe da sala do mar
dándolle entrada na nova instalación a aspectos de artes e
aparellos que non existían na anterior, a todo o refernete a
carpintería de ribeira, coa incorporación de novos paneis
explicativos e maquetas das fases da construcción dos barcos e dos diferentes tipos deste. A construcción dun mirador elevado na sala permitiu adquirir unha nova visión das
embarcacións alí instaladas, unha dorna real, unha trainera e unha gamela da Guarda.
En 1993 incorporase a sala un motor de vapor e
nese mesmo ano instalase un video interactivo onde o visi-
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do Profesor Odavio Lixa Filgueira, coa proxección dun video, sobre A arquitectura do rabelo.
O ano 1994, con motivo de facilita-las visitas de
centros escolares, publícanse dúas unidades didácticas sobre A Construcción das embarcación tradicionais e As
embarcacións tradicionais de Galicia, primeira aproximación a este tema.
Nestes anos o museo acolle numerosas exposicións
doutras entidades onde o mar e referencia temática, coma
son a Mostra de carteis sobre as baleas, organizada pola
SGHN (1981)) Maquetas de embarcacións e bibliografía
de etnografía marifieira, do propio museo e coincidente co
coloquio (1 984), Peixes do Cantábrico Gravados da Calcografía Nacional (1 988), O mar da memoria, organizada
pola Consellería de Pesca, Marisqueo e Acuicultura (1 989))
así coma a exposición Onde Galicia é mar, da mesma
entidade (1 991).
Esta colaboración que constantemente manté o museo coas entidades e asociacións culturais de Galicia,
concrétase no caso do mar na súa presencia como observador permanente na Federación Galega pola Cultura
Marítima, desde a súa constitución.
É, xa que logo, o mar un referente sempre presente
nas actividades do museo, malia a dificultade que o seu
emprazamento xeográfico supón para o seu
desenvolvemento, pero que un museo que é de tódolos
galegos non pode ignorar polo que o mar aportou e aporta
á cultura e a vida de Galicia. Deste xeito a Dorna estilizada
do seu logotipo acuda o seu valor simbólico.

tante pode amplia-la información sobre as artes de pesca,
e pode ver en imaxes o que son e como pescan os diferentes tipos. Esta mesma instalación videográfica contén case
un centenar de fotografías dos anos 1880 a 1930, onde se
poden ver imaxes dos portos, dos barcos e das operacións
de pesca ou nos peiraos.
Pero a atención do museo ó mar non se reduce os
aspedos expositivos senón que se estende os de estudio e
investigación. Nesta litía de traballo cabe destaca-la celebración do Coloquio sobre arqueoloxía naval do noroeste
de 1979. En 1984 é o Coloquio de etnografía marítima
que conta cunha ampla participación de estudiosos da cultura maritíeira tanto galegos como doutros países, e do
que se publicaron as actas no ano 1988, que constitúen
unha importante referencia para tódolos que se achegan o
coiíecemento do mar en Galicia.
O ano 1990 iniciouse un proxedo de gravación en
video das artes de pesca e do seu uso, que logo dun amplo
estudio de campo deu lugar á filmación en 1991 dos videos A pesca do cerco e A pesca con nasas, gravados no
porto de Malpica, onde ademáis das imaxes recollidas nas
montaxes se filmou abundante material de arquivo.
O ano 1993, como entidade coorganizadora do I
Encontro de embarcacións tradicionais. Galicia 93, o museo encárgase da organización das Xornadas sobre
embarcacións históricas e tradicionais da costa Atlántica
europeu, coa participación de destacados especialistas
galegos, espatíois e portugueses.
Neste mesmo ano o museo acolle unha conferencia
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D I F I C U L ~ E SNO ES'C~BLECEMENTODA TERM%NOLO~L~
&m NO NOS0 IDIOMA
A terminoloxía, en palabras de Xosé Antón Dobao,' é a
ciencia das chamadas linguaxes especializadas (varedadescomúns
e supradialedais, códigos precisos de comunicación entre espe2
cialistas), agora ben, tendo en conta a Antón Santamarina (... "non
se sabe onde acaba o que chamamos "lingua común" nin onde
empregan o "dialedal ou tecnodialedal" ...) podemos dun xeit;
aproximado dicir, coincidindo tamén con Carles Duarte i Monserrtui,
que o Iéxico marítimo galego amais de pertenecer a un tecnoledo
tamén se inclue dentro dun socioledo. Estamos ante a necesidade
do establecemento dunha terminoloxía que tetia validade estándar
cun Iéxico supradialedal, sen non esquecermos que este Iéxico
reside na lingua viva das xentes que viven do mar. Pero este
establecemento non está libre de obstáculos e problemas de
dubidosas solucións, porque:
A normalización non se implantou en amplos sedores sociais
.
de Galicia, sobre todo nos relacionados co mar.
Nas institucións de ensino náutico e pesqueiro non se contempla o galego como instrumento de comunicación.
non existen textos marítimos (desde náutica ata todo o relacionado coa pesca en xeral) cun Iéxico compendiado entre as variedades dialectais.
O castelán e o portugués contan cunha longa tradición histórica documental de textos náuticos e marítimos, feito que non
acontece no galego.
O propio establecemento dunha terminoloxía marítima en
Galicia ainda carece de bases metodolóxicas e programas de
traballo (incluido traballos de campo,etc.)
No establecemento dunha terminoloxía marítima débese considerar que o Iéxico marítimo, en xeral, pertence a un grupo
complexo no que se atopan ademáis dos campos conceptuais
(por exemplo a nomenclatura das embarcacións tanto
tradicionais como non tradicionais, a nomenclatura das partes
e estrudura do barco segundo o tipo, as manobras, as artes de
pesca, etc.), os diferentes rexistros ou níveis de formalidade no
mesmo tecnoledo (como por exemplo, a comunicación entre

os diferentes profesionais, xa sexa oral ou escrito, etc.)
Comentemos algúns vocábulos, recollidos á acaso do
castelán, para xustificar en parte a conclusion deste artigo, como
por exemplo cruiía, codaste, timón e ancla e contrastemos baixo
unha perspectiva histórica as súas nocións, tomando como única
referencia o Vocabulario Náutico de Diego Garcia de1 ~alaci;. Pois
ben, se cruiíac cruxia designaba unha parte concreta da galera, e
Ia calle que va por medio de1 combes, en Ia xareta, y entre
dicir
10s remos en Ias galeras"... hoxe en día non define ningún obxedo
real e si unha liria imaxinaria que divide a embarcación de proa a
popa homoxeneamente, e polo tanto, a noción adual representa
un obxecto ideal ou abstracto. Se en 1587 tiriamos como sinónimo
de timón a forma leme, xa na actualidade escusa considera10 do
mesmo xeito, aínda que mantivo a súa vitalidade no transcurso
dos séculos, nun outro derivado, a palabra limera< lemera, abertura por onde vai a cana do timón. Vitalidade que pola contra
sostivo o galego e portugués en áncora, tamén presente no castelán
do XVI, no cal, como apunta Corominas no seu Diccionario Crítico
Etimolóxico Castellano e Hispánico, sobreviviu a forma culta áncora e a popular ancra> ancla, por ultracorreción. Xa en codaste
(<lat.catasta) podemos utiliza-la definición de Diego..." es el palo
que comieça a formar Ia quilla desde Ia parte dela popa, y sube
por baxo donde esta el timos assentado" para a mesma noción
que hoxe en día dispomos, independiente do tipo de material
empregado nesa construcción.
...I1

Sen nos estendermos máis, cómpre dicir que a historia da
lingua non é unha ferramenta de traballo importante para a elaboración dun corpus terminolóxico, ocupando unha posición secundaria, za que de feito é o uso sincrónico, orientado e enriquecido polos especialistas de campo, os que vetien permiti-las
definicións das nocións do corpus. Agora ben, isto non afasta nin
nega a utilización da historia da lingua como matizadora e, nalguns
casos, ampliadora da noción nun contexto determinado. Noutros
casos, permite clarifica-la pertenza ou encadramento dun termo
nun ou noutro campo conceptual do mesmo tecnoledo.

1

"O establecemento dunha linguaxe científico-técnica para o galego", Actas do XIX Congreso Internacional de linguistica
e Filoloxías Románicas, Univ. Santiago de Compostela, 1989.
2
"A documentación dialectal no establecemento dunha lingua administrativa" Conferencia dictada en Barcelona 27-11185. Revista de Administración Galega, nO1.
3
"Os tecnoiedos: Definición e características". Revista de Adrninistración Galega, no 2..
4"lnstrución Náutica. Vocabulario de 10s nombres que usa Ia gente dela mar, en todo lo que pertenece á su arte, por el
orden alphabético". Diego García de1 Palacio, en México, 1587, Biblioteca General, Univ. de Salamanca.
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