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LOUVANZA DO MOLIDO

Cando comezamos a preparar este número eramos sabedores de que había materia abonda para tomar como
asunto central as "mulleres do mar". O que non imaxinabamos é que as páxinas de Ardentía fosen resultar tan
escasas mesmo para lograr o obxectivo básico mínimo de amosar a amplitude e a importancia da presenza femi-
nina no traballo e na cultura do mundo marítimo galaico e do norte de Portugal. Agora, cando Ardentía entra
no forno e se prepara para ser papel e tinta, xa estamos perante a evidencia de que ofrecemos tan só unha humil-
de achega ao tema elixido, porque non abondarían sequera varias entregas da nosa revista para reflectir en toda
a súa dimensión o contributo das mulleres a isto que damos en chamar ‘cultura marítima’.

Mariscadoras, carrexonas, regateiras, mariñeiras, armadoras, barqueiras, bateeiras, atadoras... e ducias de ofi-
cios máis, e cada mester mil memorias persoais, e cada mar e cada porto cen singularidades. Con todo, os arti-
gos e historias que apreixamos para este número compoñen unha visión do conxunto que, aínda que por veces
nos sorprenda, non é outra cousa que un retrato do noso pasado recente e, ao mesmo tempo, a fotografía de
hoxe, dun mundo real e presente en que o traballo das mulleres segue a ser un elemento estrutural e definitorio,
aínda que sexa opaco para as institucións encargadas das estatísticas.

Para un artigo dos moitos que sempre fican no camiño e non chegan a editarse comecei a escribir unha lou-
vanza do molido, o envurullo de trapo que moitas mulleres usaban (e aínda usan) para pór entre as súas cabe-
zas e as cestas e patelas co fin de asentar mellor a carga e para que esta non as mancase. Era a lembranza dun
tempo, o da infancia, no que as cousas todas que importaban viaxaban sobre as cabezas das mulleres, das nosas
nais. Non se escribiu o artigo, mais que a súa frase final non fique sen dicer: "Louvado sexa o molido".

EMPROANDO CARA A FERROL E BREST

Hai que aparellar ben os barcos que este ano volvemos ter "Encontro", o máis
agardado pola mariñeiría da FGCMF, o "Encontro Galego de Embarcacións
Tradicionais". Ten esta convocatoria o aliciente de que por primeira vez o even-
to viaxa ao Norte, a Ferrol en concreto, a unha fermosa ría perfecta para a
navegación con velas tradicionais. O feito de que, tamén por vez primeira, o
"Encontro" se desenvolva nunha cidade e non nunha vila supón un repto que os
organizadores asumen gustosamente, pero que precisa do apoio decidido de
todos os amadores da cultura marítima e fluvial do noso país.

Despois de Ferrol comezará a conta atrás para Brest 2008. A presenza de Galiza
como convidada de honra deste evento é un grande desafío ao que nos enfrontamos. Saber corresponder ao inte-
rese do millón de visitantes que acoden á cita bretona, ser quen de amosar acaidamente o mellor do noso ricaz
patrimonio marítimo e estar no nível de calidade que a convocatoria require son algúns dos obxectivos que xa
están enriba da mesa esixíndonos esforzo e implicación. Agora precisamos moito traballo e ventos portantes.

LUÍS REI
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A festa de Brest
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Regata da Parrocheira. Ferrol. Foto: M. Patiño

"VIIIº Encontro de Embarcacións Tradicionais
de Galicia" que se vai celebrar en Ferrol os vin-

deiros días 5, 6, 7 e 8 de Xullo de 2007 será o primei-
ro que teña como escenario unha ría do norte do país.

Aproveitando a experiencia de Encontros anteriores,
queremos centrar a nosa acción en facilitar o contacto
e ampliar o coñecemento mutuo entre as diferentes
terras e portos do Arco Atlántico Europeo, para inten-
sificarmos e coordinarmos mellor o noso labor de
recuperación, mantemento e posta en valor do patri-
monio marítimo. Desde esta perspectiva, o VIIIº
Encontro de Ferrol non é máis que un dos chanzos no
camiño cara ao magno Encontro que se prevé celebrar,
xa en 2008, no porto bretón de Brest.

Para nós é toda unha fachenda que a "Federación Gale-
ga pola Cultura Marítima e Fluvial" (FGCMF) nos
fixese a honra de confiar ao "Club do Mar" de Ferrol a
organización e desenvolvemento deste VIIIº Encontro,
que coidamos servirá para dar conta unha vez máis da
potencia patrimonial do mar galego e para activar,
máis se cabe, as asociacións, institucións e persoas que
de Prioriño cara ao Norte e Nordeste teiman por defen-
der a nosa cultura marítima.

Ferrolterra marítima

Galicia, situada na extremadela occidental da Penínsu-
la Ibérica, ten os camiños do mar sempre abertos, pois
se para algúns esta terra é o Finis Terrae, para moitos,
os que veñen de Alén Mar, Galicia é, máis ben, a
Prima Terra. A de Ferrol é unha das pequenas rías de
Galicia, a penas vinte e seis quilómetros cadrados de
lámina mariña, espazo reducido en que se concentra
unha poboación de aproximadamente cento cincuenta
mil persoas.

VIIIº ENCONTRO DE EMBARCACIÓNS
TRADICIONAIS DE GALICIA

Arturo Loureiro, Bernardo Máiz, “Club do Mar” de Ferrol (embarcacións tradicionais)

O

FERROL, 5, 6, 7 e 8 de xullo de 2007

Vista da Ría de Ferrol, coa cidade ao fondo
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Estas augas interiores ferrolterrás, enmarcadas polas
latitudes 8º 09’/ 8º 21’ Norte e 43º 27’/ 43º 31’ Oeste e
orientadas dende o Nordeste cara ao mar aberto ao
Sudoeste a través dunha estreita boca, están envoltas
polas ribeiras dos concellos de Mugardos, Fene e Neda
na banda sur, e as de Ferrol e Narón, na norte. A ría
está protexida, entre outros, polos montes de Coto,
Pedroso, Balón, Chamorro, Ancos, Marraxón, Roma-
riz, Prismos e Montefaro, abríndose ao interior polos
vales dos ríos Xubia e Belelle.

Non só pola xeografía, senón tamén pola vocación
profesional, Ferrolterra está vencellada a los oficios de
la mar dende as orixes, extremo demostrado polos
estudos de arqueoloxía castrexa e as escavacións reali-
zadas no xacemento tardorromano de Noville, costa de
Mugardos cara a O Seixo. Por non ir tan atrás (e por
non cansar) lembremos só que o concello de Neda ten
no seu escudo barcos e cadeas por mor da súa partici-
pación na conquista de Alxeciras no ano 1344; recor-
demos que entre os maos usos e abusos da casa de
Andrade sobre os veciños de Ferrol no século XV esta-
ba a percepción de rendas polas naos que á ría chega-
ban, ou que nun edificio da fachada portuaria de
Mugardos destaca o escudo da Casa da Serea.... A fins
do século XVI, reinando Filipe II, a ría ferrolá gañou
importancia como avanzada náutica e militar cara a
Inglaterra e ao Océano, sendo daquela cando levanta-
ron as primitivas fortificacións de San Martiño, A
Palma e San Filipe. No século XVII, Ferrol, Mugardos

e Neda eran vilas semellantes, mariñeiras e de poboa-
ción escasa, habendo outros núcleos cativos no Seixo
e arredor da ponte de Xubia. E despois pasaron cen
anos...

Foron as condicións estratéxicas das costas ferrolás as
que motivaron que no ano 1726 fora escollida esta  ría
como cabeceira do "Departamento Marítimo del
Norte" para a construción dunha base naval, estaleiros
e arsenais, obras comezadas na Graña no ano 1727, e
máis principais no Esteiro de Ferrol dende o 1750 en
diante. A bisbarra pasou a acoller milleiros de persoas
ao chamado do traballo na construción dos estaleiros,
dos buques e da "Nueva Población" de Esteiro e da
Madalena: canteiros, albaneis, soldados, mariñeiros da
Armada, persoal da Maestranza, enxeñeiros... e tamén
traballadores forzados e vagamundos que se han de
aplicar al trabajo de los arsenales queriendo el Rey
sea por cuatro años.

Peirao de Curuxeiras

Boceto do Cartaz do
VIIIº Encontro, deseño
de Alberto Murillo, que

tamén levára a lenda:
“Ría de Ferrol, porto da

cultura marítima e flu-
vial de Europa”
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Houbo un tempo (1750) en que Ferrol con A Graña
tiña 48 barcos de pesca, Neda 11, Perlío 10, Barallobre
13, Maniños 8, O Seixo 7 e Mugardos 65, cifra esta
última destacada sobre as outras pola cantidade de
fábricas de salgado de peixe que instalaran nesa vila os
"fomentadores" cataláns, como mugardés era no 1811
o barco corsario "Tigre", un falucho de 50 toneladas.
Aos poucos, esa vocación náutica, inicialmente só pes-
queira, medraba, variaba, especializábase e tecnificaba
(Frei Martiño Sarmiento xa definira Ferrol no 1745
como "una isla científica en la Europa") co crecemen-
to dos estaleiros estatais, as importantísimas innova-
cións técnicas que aquí se desenvolvían, os novos
sistemas de construción de buques, o magnífico obra-
doiro de instrumentos náuticos do señor Baleato, a
"casa de bombas de vapor" instalada no Arsenal no
1795..., e pola cualificación do persoal da Armada e da
Mestranza, toda a "xente dos oficios": ...delineantes e
capataces, contramestres de construción e arborado,
os carpinteiros de ribeira e do branco, os calafates,
fabricantes de enxarcias e lonas, construtores e axu-
dantes, ademais dos ferreiros, armeiros, escultores,
operarios de vela, serradores, faroleiros, pintores,
canteiros.... Por xunto,  5.080 homes no ano 1769 e
5.438 no 1793, veciños non só de Ferrol senón, como
segue acontecendo agora, de toda Ferrolterra.

No século XIX, o sector da grande construción naval
empregaba milleiros de operarios aos que había sumar
na volta da ría os mariñeiros, mestres e oficiais dos
buques da Armada, a xente dos demais traballos ven-
cellados a unha e outra actividade marítima: pescado-
res, operarios dos estaleiros privados d’A Cabana e
d’A Graña e das carpintarías de ribeira, mulleres das
fábricas de salgado de peixe e dos obradoiros de redes
de Mugardos, tripulantes das lanchas de pasaxe e da
cabotaxe.... E lembremos tamén a "PYSBE", que deu

traballo na pesca e salgado do bacallao dende o ano
1945 ata o 1973, ou a "Peninsular Maderera", proveí-
da de madeiras tropicais por vía marítima, ou as "com-
pañías auxiliares" dos grandes estaleiros.... En
paralelo, a pequena construción naval pulaba e manti-
ña as chalanas e os característicos cascos de media
construción, en convivencia cos botes "redondos", as
lanchas de pesca, a influencia por cascos e aparellos
propios do Cantábrico e das costas levantinas, as
"balleneras" e "falúas" da Armada...

Grazas a todo isto, medraron xeracións con elevada
formación técnica, afeitas ao traballo no sector público
(traballar no estado), dun destacado activismo socio-
político e cunha mentalidade  pragmática impregnada
de racionalismo, catro elementos máis para definir
Ferrolterra. E ata hoxe, combinando a modernidade
coa tradición.

Ferrol, peirao de Curuxeiras

Embarcacións tradicionais abarloadas en Ferrol. Foto: M. Patiño
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Que veremos no VIIIº Encontro en Ferrol, en xullo
do 2007?

Realmente, o Encontro en Ferrol non comezarán pro-
piamente o día 5 de xullo, como se recolle no progra-
ma, senón que, polo menos desde dúas semanas antes,
as tripulacións do sur de Galicia e norte de Portugal
prepararanse para realizaren unha grande travesía "en
conserva" cara ao Norte, ao longo de toda a costa do
noso país. Día a día irán arribando aos diferentes por-
tos onde previsiblemente os collerá a noite. Sairán bar-
cos desde Portugal, xuntándose cos das rías de Vigo,
Pontevedra e Arousa, recalando en Muros, Lira,
Muxía, Camariñas, Laxe e Malpica, recollendo des-
pois aos da Coruña e aos da ría de Ares, ata que o
xoves, 5 de xullo, fagan a súa entrada per loca maríti-
ma na ría de Ferrol. Por terra chegarán, así mesmo, as
embarcacións que, polo seu pequeno porte, non poidan
facelo por mar.

É moi importante subliñar que, como xa ven sendo
habitual en anteriores Encontros, este ano tamén con-
taremos coa presenza de embarcacións portuguesas,
vascas, catalás, baleáricas, cartaxeneiras, valencianas e
andaluzas. A convidada de honra neste VIIIº Encontro
será a Bretaña, que acudirá coa nave La Recouvrance,
goleta da cidade de Brest de 42 metros de eslora, na
compaña doutras embarcacións bretonas menores.

Unha vez todos na boca da ría, na altura da enseada de
Cariño, entre os castelos de San Filipe e A Palma
(magníficas xoias defensivas, propostas dentro da can-
didatura de Ferrol-Patrimonio da Humanidade), saire-
mos en navegación para recibir aos que veñen de
lonxe, enchendo a ría enteira dos diferentes tipos de
barcos e velas, camiño da entrada á dársena de Curu-
xeiras, punto central do Encontro.

A partir deses intres darán inicio as diferentes activi-
dades previstas no programa, a desenvolver tanto no
mar como en terra. Coidamos importante salientar as
xornadas técnicas sobre construción naval, nas que
participarán enxeñeiros, expertos carpinteiros de ribei-
ra e de gálibos. Os museos do mar da franxa costeira
que abrangue dende o Miño ata Brest, os artesáns que
mostrarán o seu labor, os carpinteiros de ribeira que
construirán embarcacións durante os días que duren os
Encontros e as empresas, confrarías e librarías que
estarán presentes darán conta dos seus saberes e dos
seus produtos. As exhibicións de aparellamento e de

navegación, as travesías e arribadas ás ramplas de
Mugardos, O Seixo, Maniños, Barallobre..., as regatas
de diferentes modalidades e tipoloxías de vela e remo
e os paseos náuticos fronte aos estaleiros e o Arsenal
militar, serán, con toda a probabilidade, o mellor atrac-
tivo para un bo mariñeiro.

A presenza de grupos folclóricos de recoñecida sona,
así como a actuación de coros, cuartetos, pasarrúas e
bandas en conexión co Festival de Ortigueira, farán
dos días e noites ferrolás outro bo pretexto para ache-
garse ata alí. Este será o mellor momento para com-
probarmos o que hai de certo no dito Un ferrolán canta
ben, dous fan un bo dúo e tres, un orfeón, aceptando
desafíos...

Asemade, na que chamamos "Noite en vela", xogos
pirotécnicos e lumínicos encherán o ceo e as augas de
animación. Para repoñérmonos de tanta emoción,
gozaremos de suculentos menús mariñeiros elaborados
por profesionais acostumados a utilizar os mellores
produtos da ría.

Panorámica da estreita bocana da ría ferrolá

Regata na festa da Parrocheira. Foto: M. Patiño
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Adianto "técnico" do programa

Polo sinalado, e á marxe de aspectos máis lúdicos,
haberá en Ferrol:

- Dinamización de buques: percorrido das embarca-
cións dende o Sur, en etapas que posibiliten embarcar
tripulacións. Participación de representacións de dife-
rentes comunidades, de embarcacións "clásicas" da
Armada española, e, sendo a Bretaña convidada prefe-
rente, presenza de embarcacións significativas da súa
cultura marítima, con La Recouvrance como chamarís.
Navegación, regatas, travesías, exhibicións.

- Xornadas técnicas: colaborando a FGCMF, o Colexio
de Enxeñeiros Navais, a Universidade Politécnica de
Ferrol-Coruña, as Consellarías de Pesca e Industria e o
Ministerio de Fomento. Tratarían sobre lexislación e
normativas a aplicar ás embarcacións tradicionais.
Asemade, haberá un encontro de mestres de carpinta-
ría de ribeira.

- Exposicións: pavillón con presenza dos museos marí-
timos galegos e os de Douarnenez, La Rochelle, Untzi
Museoa, do Cantábrico, de Luanco, da Armada espa-
ñola, do Pobo Galego... e cunha mostra de bibliografía

e cartografía marítimas. No mesmo pavillón ou noutro
haberá espazos para as asociacións, agardando que a
estrela sexa a exposición da propia FGCMF.

- Obradoiros: cestería, redes, nós, maquetismo, carpin-
taría de ribeira.

Para que todas estas actividades sexan posibles, cola-
boran connosco diversas entidades e organismos: a
Xunta de Galicia a través das Consellarías de Cultura
(Fundación Deporte Galego), Innovación e Turismo e
Pesca; Deputación da Coruña; Concello de Ferrol a
través das Concellerías de Cultura, Turismo e Deporte;
Autoridade Portuaria Ferrol-San Cibrao; Cámara de
Comercio de Ferrol e Plan de Dinamización de Produ-
to Turístico Ferrol-Ortegal. Agradecemos especial-
mente a colaboración do Museo do Mar de Galicia.

Non fica, pois, máis que convidar a todas as persoas
interesadas na cultura marítima a acudir ao VIIIº
Encontro de Ferrol 2007, prólogo de Brest 2008. Quen
desexar ou precisar máis información, pode contactar
co Comité Organizador no enderezo electrónico:
ferrol2007@culturamaritima.org ou no teléfono 646
051 427. Ata entón, boa travesía!



No pasado verán recibíamos a noticia de que
na vila bretona de Brest existía interese en

que Galicia fose a convidada de honra na edición
do 2008 da Festa das Tradicións Mariñeiras,
importante evento que ningún amante da cultura
marítima descoñece e que desde o ano 1992 ven
contando coa presenza de barcos galegos. A
FGCMF, desde a súa fundación, tivo moi presen-
te a necesidade de que o noso patrimonio maríti-
mo estivese dignamente representado nesa
magnífica xuntanza.

No ano 2.000 a Federación sumou esforzos, von-
tades e ilusións para acudir como “convidada de
honra” á outra importante cita bretona sobre a cul-
tura do mar: Douarnenez. Pensamos que aquel
traballo deu os seus froitos e que este novo convi-
te ten que ver tanto coa riqueza patrimonial de que
dispomos como coa capacidade organizativa amo-
sada.

Agora Brest peta á nosa porta e aceptamos gosto-
sos ese repto, que consistirá en tratar de represen-
tar acaidamente en 3.000 m2 e con 20 barcos a
variedade dos nosos mares e ecosistemas e a plu-
ralidade de manifestacións culturais e patrimo-
niais que en séculos de tradición mariñeira e
fluvial fomos acumulando. 

A representación institucional de Brest 2008
correrá a cargo da Consellería de Cultura, a quen

corresponderá, loxicamente, o maior quiñón de
esforzo orzamentario e loxístico. 

A colaboración entre Consellería e Federación
para Brest 08 servirá para desenvolver outras
accións conxuntas que contribúan a divulgar, nun
programa bianual, o noso traballo ó longo destes
últimos 15 anos. Para iso contémplase a creación
de “NABEIRA 08”, proxecto que comezará en
NAU07 (Vigo) e que percorrerá ao longo do 2007
e do 2008 as nosas ribeiras.

BREST 08

Brest 08
9
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FERNANDO PIÑEIRO. Presidente da FGCMF.
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n Galicia existe unha relación histórica das
mulleres co mar, cunha importancia

socioeconómica decisiva no sector pesqueiro, xa
que participan en toda a cadea produtiva, desde o
subsector extractivo até a comercialización final
do produto. A forza laboral feminina na pesca
existe na actualidade con carta de natureza propia,
con arraigo histórico e cun papel socioeconómico
determinante. As mulleres foron desde sempre
pescadoras a bordo, traballadoras na industria
conserveira, transportistas-estibadoras e vendedo-
ras de peixe, transformadoras de materia prima en
alimento, comercializadoras, armadoras, marisca-
doras, redeiras, percebeiras, recolectoras de algas,
bateeiras, empresarias da comercialización, direc-
toras e xerentes de empresas medianas e grandes e
accionistas de grandes compañías, pescando, cul-
tivando, transformando, vendendo e transmitindo
coñecemento.

Así, o papel das mulleres na pesca galega é fun-
damental para o desenvolvemento de moitas das
actividades do sector, desde a extracción do recur-
so, pasando pola transformación, comercializa-
ción e servizos relacionados. Algúns destes pasos
na cadea produtiva teñen un carácter eminente-
mente feminino, como son o marisqueo e a fabri-
cación de conservas e outros transformados da
pesca. Tamén teñen un papel destacado na miti-
cultura, no comercio polo miúdo e nalgúns servi-

zos relacionados, como a fabricación e reparación
de redes. Ante esta evidente presenza sorprende o
escaso interese das distintas administracións
públicas por recoller de forma axeitada a realida-
de do papel da muller no sector pesqueiro, igno-
rando a parte da produción orixinada polas
mulleres. É inexplicable que esta situación conti-
núe na actualidade tendo en conta que desde a teo-
rética feminista se deron solucións ás
formulacións conceptuais que de momento impi-
den dispoñer de estatísticas fiábeis, eliminando as
escusas de difícil contabilización, de imputación
e/ou recoñecemento da actividade económica do
traballo realizado polas mulleres.

REALIDADE E PERSPECTIVAS DO TRABALLO FEMININO
NO MUNDO DO MAR

Y. ZOTES TARRÍO, M. L. CHAS AMIL, C.S. VILLASANTE. Universidade de Santiago de Compostela

E

Conserveira

Recollida de algasREPORTAXE GRÁFICA: ADELA LEIRO LOIS
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O problema do recoñecemento da forza laboral
feminina na pesca galega non reside, por tanto, na
mala identificación das actividades nas que parti-
cipa, xa que existe cun papel económico funda-
mental para a obtención do produto pesqueiro,
senón, máis ben, nas deficiencias das estatísticas
oficiais para sacar á luz o traballo evidente das
mulleres neste sector. Resulta, por tanto, moi difí-
cil atopar unha cifra procedente de estatísticas ofi-
ciais que nos achegue ao número de mulleres
activas galegas na pesca. Por poñer un exemplo, o
desaparecido "Anuario de Pesca Marítima"
(MAPA), ao considerar unha definición minima-
lista da actividade (captura a bordo dunha embar-
cación), non contemplaba a posibilidade da
existencia de mulleres xa que non había mulleres
tripulantes. Esta fonte estatística non foi substitu-
ída por ningún Anuario específico para o sector,
polo que hoxe en día, agás as fontes censais
(Censo de Poboación e Vivendas e Padrón Muni-
cipal de Habitantes), non se publica con periodici-
dade anual ningunha estatística que recolla a
actividade pesqueira diferenciando entre ocupa-
dos/as e parados/as. Así, a estatística elaborada
polo "Instituto Galego de Estatística" (IGE) para
que sirva de apoio aos traballos das Contas Eco-
nómicas de Galicia Macromagnitudes da pesca
recolle, entre outras, información do persoal ocu-
pado na pesca, no marisqueo a pé e na acuicultura
sen diferenciar por sexos.

Entre todas as estatísticas chama particularmente
a atención o informe da Comisión Europea El
papel de las mujeres en el sector de la pesca
(2002) pola súa deficiente recollida de informa-
ción. Tendo en conta a importancia dun informe
como este como instrumento para a toma de deci-
sións na política comunitaria, esta infravaloración
do emprego feminino pode levar á toma de deci-
sións erróneas por parte da Unión Europea. Así, a
sistemática inclusión de actividades como o
marisqueo (case 7.000 empregos femininos e
outros 1.000 masculinos) e a miticultura (case
2.000 empregos femininos e outros 5.000 mascu-
linos) dentro da acuicultura mariña, pode levar a
imputar o número de empregos existentes a acti-
vidades como a piscicultura mariña, altamente
subvencionadas e cunha creación ínfima de
empregos (apenas 200 no ano 2000, 52 dos cales
corresponden a mulleres). Desta forma estase dei-
xando de apoiar actividades que xeran un grande
número de empregos femininos, coa conseguinte
perda de benestar da poboación feminina autócto-
na, en beneficio das grandes multinacionais da
piscicultura mariña.

Mariscando no Serrido. Cambados

Traballadora nunha batea de mexillón
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Revisadas as dificultades e deficiencias existentes
nalgunhas fontes estatísticas, e co fin de ter unha
visión máis detallada do emprego feminino no
sector, utilizaremos as Táboas Input-Output da
pesca-conserva galegas 1999 (TIOPesca-99).
Esta fonte subdivide o sector pesqueiro nas dife-
rentes ramas da pesca extractiva (baixura, litoral,
altura e gran altura), miticultura, acuicultura mari-
ña, marisqueo, conserva e novos transformados de
produtos da pesca e presenta unha cuantificación
do emprego distinguindo por sexos para as distin-
tas ramas (Táboa 1).

Táboa 1. Emprego no sector pesqueiro galego.

Mulleres Homes % Mulleres 
s/total

Pesca Extractiva (I) 325 25.367 1,26
Marisqueo (II) 6.988 1.298 84,33
*Miticultura 1.894 5.241
*Piscicultura mariña 52 143
Acuicultura (III) 1.946 5.384 26,55
Total Pesca (I+II+III) 9.259 32.049 22,42
*Conserva 3.886 1.271
*Outros transformados 1.607 526
Total Conserva
e Transformados 5.493 1.797 75,34

TOTAL 14.752 33.846 30,35
Fonte: TIOPesca-99

En función da porcentaxe de emprego feminino,
podemos distinguir subsectores cun nivel baixo de
participación das mulleres, integrado por Gran
Altura, Altura, Litoral e Baixura, que en ningún
caso supera o 10% de emprego feminino; cun
nivel de participación medio, integrado pola miti-
cultura, onde a participación das mulleres supera
a cuarta parte do emprego total; e, finalmente, cun
nivel de participación alto, os subsectores da con-
serva e do marisqueo a pé, nos que acada cifras
arredor do 80% do total. Hai que salientar que os
tres subsectores nos que a presenza das mulleres é
maioritaria ou de relevancia decisiva (marisqueo,
miticultura e conservas) non existirían como se
coñecen hoxe en día de non contar coa forza labo-
ral feminina.

No caso das mariscadoras, estas non realizan sim-
plemente actividades de extracción, xa que parti-
cipan activamente noutras tarefas como poden ser
técnicas de semicultivo, vixilancia, limpeza e
mellora do terreo. Este proceso de transformación
das actividades levadas a cabo polas mulleres
debeuse, en boa medida, á maior formación, que
favoreceu unha mellora na organización do proce-
so produtivo e a profesionalización deste colecti-
vo. As mariscadoras son, arestora, traballadoras
autónomas e deben estar dadas de alta no Institu-
to Social da Mariña dentro do réxime da Seguri-
dade Social dos Traballadores do Mar. Sen
embargo, aínda existen mariscadoras que non
están dadas de alta ao proceder de zonas onde esta
actividade é marxinal e as rendas medias non lles
permiten aportar as cantidades necesarias á Segu-
ridade Social. Pese ao cal, nos últimos anos deuse
un significativo incremento do número de altas
producidas na maioría das Confrarías.

En Galicia, no 2005 o número total de mariscado-
res/as censadas, distribuídas en organizacións sec-
toriais (nomeadamente confrarías de pescadoras),
alcanza as 5.134 persoas, das cales 778 son homes
e 4.356 mulleres. A distribución por provincias do
número de mariscadoras marca unha forte con-
centración na Coruña e Pontevedra, que represen-
tan, no ano 2005, o 36,7% e o 61,5%,
respectivamente, e a presenza do seu traballoRegateiras na lonxa
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ascende ao 72,4% en A Coruña, ao 78% en Lugo
e ao 94,7% en Pontevedra. Considerando os estra-
tos de idade das mariscadores nas tres provincias,
a meirande parte delas teñen entre 46 e 65 anos (A
Coruña o 58%, Lugo o 71,4% e Pontevedra o
69,1%). Por tipoloxía de permex (permiso de
explotación concedido pola Consellería de Pesca e
Asuntos Marítimos que actúa como título habili-
tante para exercer a actividade marisqueira), 4.138
destas mulleres posúen permisos de explotación
xeral mentres que as restantes 218 dirixen a súa
actividade produtiva ao percebe. Comparando os
anos 1996 e 2005, a provincia de Pontevedra é a
que acolle o maior número de mariscadoras, que
oscila no 60% do total. Non obstante é a provincia
de Lugo a que, en termos porcentuais, rexistra o

maior descenso, co 63%, seguida de A Coruña, co
45,3%, e de Pontevedra, co 43%.

Pero a presenza da forza laboral feminina e os
progresos acadados en materia de organización da
produción e recoñecemento dos seus dereitos
como traballadoras tamén ten a súa tradución eco-
nómica, non só na evolución da produción da mei-
rande parte das especies de marisqueo a pé, senón
tamén, como lóxica consecuencia, nas rendas per-
cibidas polas mariscadoras.

No que respecta aos restantes subsectores pes-
queiros, constatamos a existencia de mulleres en
tódolos eidos, oficios e cualificacións. A partici-
pación da muller, non obstante, non comeza e
acaba coa simple presenza numérica. Nas activi-
dades arriba citadas hai que sinalar que os aspec-
tos cualitativos que fan referencia ao papel da
muller na sociedade mariñeira son tan importantes
como os cuantitativos.

Así, é fundamental a cualificación material (estea
ou non reflectida no salario), a transmisión do
coñecemento do medio mariño, o papel de coida-
dora do recurso e, polo tanto, de elemento clave
na fixación da poboación, así como na perpetua-
ción dunha relación histórico-cultural co mar. As
bases sobre as que se sustenta a dinámica indus-
trial da transformación do peixe en Galicia están
en débeda co rol das mulleres no sector pesqueiro.

Mariscadora de Cambados

Traballando o mexillón Empacando peixe
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Aínda que a porcentaxe de emprego feminino
total no sector pesqueiro galego nas TIOPesca 99
é algo inferior ao da publicación da Comisión
Europea (2002), a diferenza no número de empre-
gos en valor absoluto é moi importante, resultan-
do que as cifras da primeira fonte duplican os
achegados pola Comisión. Coas demais fontes
analizadas, sacando a elaborada pola Consellería
de Pesca, só é posible realizar unha comparación
para o sector pesqueiro (pesca extractiva, maris-
queo e acuicultura) dado que non achegan datos
para a industria de transformados, comercio, etc.
Como se pode apreciar na Táboa 2, os empregos
sitúanse entre 30.000 e 40.000, sendo superados

Táboa 2.- Cuantificación dos empregos na pesca extractiva,
marisqueo e acuicultura en Galicia.

Emprego total % Emprego feminino

-Consellería de Pesca

e A. Marítimos (2004) 64.222 Nd

-TIOPesca 99 41.439 22,43

-Instituto Social

da Mariña (2001) 38.011 Nd

INE (2001) 35.211 23,07

IGE (2001) 29.651 Nd

Comisión Europea (2002) 11.993 32,29

Nota. Nd: Non dispoñible.

Mariscando en Castrelo (Cambados)

Encordando a ostraMariscadoras na Ría da Arousa
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polos case 65.000 da Consellería de Pesca e Asun-
tos Marítimos, e máis infravalorados polos 12.000
do informe da Comisión Europea (2002). Os datos
da porcentaxe de empregos femininos sobre o
total son moi similares, excepto a cifra achegada
pola Comisión. Aínda así a división do emprego
masculino e feminino, realizado na pesca extracti-
va, no marisqueo, na miticultura, na acuicultura
mariña, na conserva e nos transformados, supón
48.598 empregos dos 53.295 da totalidade do sec-
tor, é dicir, un 91,18% dos empregos da pesca en
Galicia.

Gráfico 1. Importancia do emprego feminino no sector pes-
queiro

Fonte: Elaboración propia a partir de Comisión Europea (2002) e García Negro
(2003)
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uen non se lembra daquelas mulleres
cun cesto de peixe ou marisco na cabe-
za, ó raiar o día, camiñando cara a lonxa

ou o mercado? ¿Ou daquelas outras que deambu-
laban ofrecendo, a voces, as capturas mariñas
polas portas de bares e casas? Andares prestos,
pericia e vigor para manter o equilibrio. De sem-
pre, moitas mulleres transportaron sobre a cabeza
o sal para as fábricas, o carbón para os barcos de
caldeira de vapor, ou fixeron nas praias, tamén
con cestos á cabeza, a descarga de peixe desde as
lanchas. Cariátides galaicas en continuo move-
mento, en misteriosa danza permanente. Posuido-
ras da fortaleza dos cons e cantís que os peores
golpes de mar non son quen de erosionar.

O mar tamén ten mulleres. Por suposto. Tenas nos
máis diversos traballos. Dende épocas remotas, as
mulleres foron recolledoras nas ribeiras, escudri-
ñando a area e os penedos con mestría na procura
de bivalvos. Galicia ofrecíalles a súa riqueza en
ostras, ameixas, mexillóns, berberechos, nava-
llas...

De xeito tradicional, as mulleres e fillas dos mari-
ñeiros efectuaron tarefas imprescindibles e com-
plementarias ás capturas mariñas realizadas polos
homes da casa. Na pesca artesanal con pequenas
embarcacións, a muller encargábase de vender o
peixe, reparar redes, ordenar e encarnar aparellos.
Nas fábricas de salga e conserva, os postos de tra-
ballo sempre foron maioritariamente femininos.
Tamén o foron nas factorías de bacallao. Vontade
e sacrificio para aportar un complemento á econo-
mía familiar.

Nas comarcas de Ferrolterra e Ortegal, temos
estudado o traballo das mulleres no mar e temos
falado con moitas delas, que nos contaron as súas
vidas, anhelos e distintas ocupacións.

A descarga do peixe nas praias

Ata mediados do século XX, a inexistencia de pei-
raos de atraque na maioría das vilas mariñeiras
obrigaba a que fosen as lanchas auxiliares as que
transportasen a pesca e varasen nas praias. O

COA FORTALEZA DOS CANTÍS.
AQUELAS MULLERES DO MAR DE FERROLTERRA E

ORTEGAL.

Esperanza Piñeiro de San Miguel e Andrés Gómez Blanco

¿Q
Descarga de peixe no peirao de Curuxeiras. Ferrol
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barco porteador dos aparellos, fose a traíña ou a
tarrafa, quedaba fondeado no mar. O son dun
corno ou dunha buguina tocados polos mariñeiros
que chegaban do mar era o sinal para que acudi-
sen as mulleres á praia. Entón, elas facían a des-
carga, en ringleira. Metíanse na auga, moitas
veces ata os ombros, para chegar ás lanchas. Ían
por parellas: unha, desde a lancha ata a orela; a
outra collía o relevo da carga, a cambio dun paxe
baleiro, para continuar por terra ata envorcar nos
píos das fábricas de salga e de conserva. Utiliza-
ban ‘paxes’, cestos de non menos de 500 sardiñas,
que levaban á cabeza. Este labor era denominado
‘ir á carreta’.

Temos constancia desta descarga en diversas
praias de Mañón, Cariño, Espasante, Cedeira ou
Ares. Algúns dos testemuños que recollemos falan
do duro traballo de carretar:

As mulleres eran tamén as que levaban ao lombo,
desde terra ata a lancha, ao home encargado de
certificar a cantidade de pesca capturada. Porteá-
bano e, na lancha, el introducía verticalmente no
peixe un bastón de calar, que tiña unhas marcas
que lle permitían calcular a cantidade e, en base a
isto, fixar o prezo e os quiñóns que se repartirían.

Cando os portos se doten de construccións portua-
rias, as mulleres seguirán traballando na descarga
nos peiraos, sendo capaces de levar sobre a cabe-
za as caixas de 40 quilos de peixe.

A descarga do carbón e o sal

O carbón que precisaban as máquinas de vapor
das tarrafas e das fábricas de conserva de peixe
chegaba por mar en pataches, case sempre desde
os portos asturianos. O mineral era baleirado en
grandes pontóns, que estaban fondeados diante
das vilas. O sal traíano tamén en pataches, de 440
Tm., desde La Carraca, en San Fernando, desde
Puerto de Santa María (ambos en Cádiz) e, con
menor frecuencia, desde Torrevieja (Alacante).

Tanto o sal coma o carbón eran transportados en
lanchas que varaban na praia. Desde alí, igual que
sucedía coa pesca, eran as mulleres as carretado-
ras, con paxes á cabeza e introducíndose na auga.

Nos portos de cidades importantes, nas que xa
existían construccións portuarias, os barcos de
carbón atracaban nos peiraos, e a descarga era
feita tanto por homes como por mulleres, pero

Había que facelo á présa. Por cada viaxe dában-
nos unha concha, que antigamente era metálica e
logo, de cartón, cadrada e co nome da fábrica. Ao
final, tantos patacóns (10 céntimos) coma con-
chas. Temos levado a dous paxes por viaxe, un á
cabeza e o outro, no colo. Mesmo teño ido emba-
razada.

(M. R. C., 74 anos, entrevistada en Cariño, ano 2000).

Mulleres á carreta, para descargar o peixe

Recollida de algas
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estas tiñan uns salarios moi inferiores (de media,
recibían a metade do que lles pagaban aos homes).
Así ocorría en Ferrol. Por iso atopamos funcio-
nando, desde 1909, a Sociedad de cargadoras y
descargadoras del muelle de Ferrol ‘La Unión
Femenina’, que persigue a mellora das súas con-
dicións de vida e de traballo, ademais de asegu-
rarse uns socorros mutuos. Unha das presidentas
desta sociedade foi Josefa Gómez Mera, despois
afiliada á UGT e fusilada en 1936 por "chamar ao
traballo de carboneo do acoirazado España a
obreiras pertencentes a organizacións marxistas".

Marisqueo, a pé ou a flote, e pesca

Nas ribeiras do mar, nos amplos areais que con-
forman as augas do Cantábrico e do Atlántico, as
mulleres mariscaron coa finalidade de comple-
mentar a dieta dos seus fillos ou de vender as súas
capturas e colaborar coa economía familiar.

Por exemplo, na ría de Ortigueira as mulleres
coñecían as moradas secretas dos ‘mariscos’, que
é como elas din cando se refiren exclusivamente
aos berberechos. Eran mulleres coa habelencia e a

sabedoría que lles daba a experiencia e a inteli-
xencia natural. Moitas veces, ían varias amigas a
recollelos e xuntas tamén ían a vendelos ás vilas
ou polas portas de bares e casas. Logo, cun cesto
á cabeza e tapados cun paniño branco, levaban os
berberechos cocidos e sen cuncha. Un tanque ser-
víalles de medida e, nun principio, cobrábano á
peseta:

Naqueles tempos, na zona do Ortegal, as mulleres
collen os berberechos nos areais cun sacho que
elas chaman lighón; as ameixas, ademais de na

Mulleres descargando carbón

Eu cocía os berberechos nunha pota grande na
cociña de ferro, ou no camiño, ás catro da mañá
para que estivesen listos cando pasase o bus das
oito. Moitas veces temos ido a vendelos a pé, cho-
vendo e tronando, e unhas veces vendía ben e
outras vendía mal. Nalgunha casa de mariñeiros,
dicíanme que me cambiaban dous ou tres chicha-
rros por unha ou dúas medidas de mariscos. Eu
ben sabía o que era non ter cartos, e elas non os
tiñan. Elas comían de boa gana os mariscos e eu,
os chicharros.
Sempre o digo: cos mariscos criei aos meus fillos.
Os que non vendía fritíaos cunha pataca, e ben que
nos gustaban.

(D. O. V., 71 anos, Cariño, 2000)
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area, búscanas na lama cunha rañica, revirando as
pedras para mirar debaixo. As minchas abundan
na lama, entre un tipo de algas que aquí denomi-
nan ceba. Os mexillóns son arrincados con rascas.
Ás veces, cando o mar está seco, tamén collen
sollas cunha fisga. Os longueiróns, menos abon-
dosos, apáñanos só para comer, cunha maínza,
feita cunha variña dun paraugas adaptada. Nava-
llas e ostras nesta zona non atopan. Para traer o
marisco usan carabelos:

Nos arredores de Ferrol, concretamente en San
Xurxo e Cobas, algunhas mulleres ían tamén a
bordo de pequenas embarcacións na captura dos
percebes. Son mares bravos e debían aproximarse
ós cantís. As mulleres, igual que os seus compa-
ñeiros, saltaban ás pedras para baterse co mar e lle
disputar un dos seus máis apreciados froitos: os
percebes. Aproveitaban a baixada da onda para
coller os máis grandes, aqueles ós que ninguén
chegaba, xogándose a vida cada vez que unha
nova onda se transformaba en ascendente escuma
ó romper contra as rochas:

Normalmente, a muller non embarcaba para ir
pescar, pois tradicionalmente sempre foi un traba-
llo de homes. Sen embargo, houbo algúns casos
illados de participación nas capturas de peixe:

Volviamos molladas e amargadas. Traiamos raia:
a vir molladas nosoutras chamámoslle raia. Seca-
bamos a roupa ao lume de toxos da cociña e vol-
viámola poñer. Non tiñamos máis roupa que a que
levabamos á ribeira, e mais outra bata para a festa
e para ir algún domingo a Santa Marta.
Non levabamos nada para comer á marea, porque
aínda non tiñamos qué. Cando volviamos da ribei-
ra, non podiamos andare da fame e da canseira de
estar revirando pedras. Cociamos os mexillóns ou
os berberechos cunha pataca. A necesidade obri-
gaba. Temos criado ós fillos a conta do mar.
Cando enfermei das pernas e das costas, apañaba
os berberechos de xeonllos, ata que me puxen
inútil.

(A. G. R., 76 anos, Ortigueira, 2000)

Para saltar ás pedras levaba pantalóns de franela,
feitos pola costureira, e nos pés poñía zapatillas de
esparto, para non esvarar.
Cando enchía o mar, case sempre iamos vender os
percebes á Coruña. Vogaban primeiro os catro
homes e, cando eles cansaban, vogabamos as
catro mulleres. Logo de vendidos os percebes,
iamos a un bar de Catro Camiños a tomar cadan-
súa cunca de cascarilla con pan. Logo, volta a
vogare para ir a casa, ou para facer outra marea
e regresar cargados. A lancha, coma sempre, leva-
ba a cuarta parte dos percebes que colliamos.

(J. M. D., 94 anos, Ferrol, 1996)

Eu era a maior de sete irmáns. Meu pai volvía á
casa á fin da campaña da tarrafa e saía a pescar
no seu chalaniño, coa axuda dun dos rapaces do
lugar que, cando xa aprendía algo, marchaba para
un barco maior. Entón, cando eu tiña sete ou oito
anos, meu pai dicíame:

Muller bogando para ir mariscar. Arquivo: Pedro Díaz

Recreación artística da muller que acarrexa o peixe en patelas. 
Colección Martínez Barbeito

ARDENTÍA
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Nas fábricas de salga e conserva.

Ao lado das praias onde varaban as lanchas e se
facía a descarga, os fomentadores emprazaron os
fabriquíns, pequenas fábricas de salga e conserva.
En Cariño chegou a haber máis de vinte, pero nou-
tros concellos como Mañón, Cedeira, Mugardos
ou Ares, nunca baixaban de seis ou sete. O traba-
llo era desenvolvido por mulleres, mentres que os
postos de capataces eran para os homes, que se
encargaban tamén de facer as latas e pechalas:

As redeiras da factoría ferrolá de bacallao,
PYSBE.

A PYSBE funciona en Ferrol entre 1945 e 1973.
Nun principio, a empresa dáballe o fío a mulleres
para que confeccionasen as redes nas súas casas e,
logo, cobrasen por panos feitos. En 1950, a facto-
ría monta, no segundo andar, un taller de redes e
selecciona a 36 mulleres redeiras.

As redeiras debían cumprir o horario, aínda que
cobraban a destallo. Segundo a súa destreza e
velocidade, cada vez que unha muller remataba
unha peza, era supervisada polo encargado, que
contaba mallas e lle entregaba un vale. Ese
mesmo día cobraría o seu traballo. O horario era
desde as 8 de mañá ata as 5.30, cun descanso de
hora e media para comer, podendo facelo no
comedor da empresa, todo un adianto para a
época: un prato, pan e un vasiño de viño a prezo
barato, que lle supoñía un pequeno desconto
cando cobraban. Por suposto, había un só come-
dor con dous apartados: un para homes e outro
para mulleres. Pero como moitas das traballadoras

Vendedoras de marisco

Redeira en plena tarefa, reparando o aparello.

Por exemplo, para facer o arenque, poñías nos
píos como unha cuarta de salmoira, e dous homes
padexaban a sardiña e deixábana alí para que lle
comera a tripa. Logo, nosoutras metiámola nos
tabais de madeira, faciamos castelos e prensábase
con pedras.
Traballábamos de oito da mañá a nove da noite.
Tiñamos unha hora para ir comer na casa e, pola
tarde, levábamos a merenda: pan de maínzo só ou
cunha onza de chocolate. Os tempos eran malos.
Moitas veces mollábamos o pan no aceite e comí-
amos algo de peixe.

(J. F. P., 84 anos, Cedeira, 1999)

– ¡Ai, meu homiño, se viñeses comigo, quedaba
todo na casa.
E fun con el ata os 12 anos. No Barqueiro iamos co
chalano, que estaba armado con redes de embalo
para traballar dentro da ría. Largábamos cerca
dunha praia ou nunha poza, en total silencio, pro-
curando que os remos non fixesen ruído. Iamos
meu pai, eu e mais o can, chamado Cantinflas, que
ía caladiño. Logo, meu pai dicía: ¡Dádelle! E
mallabamos o peixe, petando na auga cun pao
grande ó tempo que o can ladraba que metía
medo. Pescabamos muxes, sollas, robalizas...

(E. F. E., 70 anos, O Barqueiro, 2000)
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eran da zona do porto, algunhas preferían ir ás
súas casas.

Cando a confección de redes se industrializou,
chegaban feitas a Ferrol, e as redeiras foron con-
tratadas para manipular o bacallao. Tras ser des-
embarcado o peixe, había que seleccionalo por
tamaños, limpalo e preparalo para branquealo e
pasar ao secadoiro. Era un traballo feito por
mulleres e por homes, sempre de pé. Cada opera-
rio cobraba o seu salario semanalmente e recibía,
ademais, un paquete de bacallao de algo máis de
un quilo. Por Nadal recibía unha folla enteira:

Outros traballos nos que as mulleres participaron
de forma importante foron os de preparar todo
tipo de aparellos e encarnalos. Por exemplo, ato-
pámolas alistindo os palangres, é dicir, desenleán-
doos ó vir do mar, e colocándoos dentro de cestos,
listos para largalos de novo. Así mesmo, clasifica-
ron, estibaron e cartearon peixe para as lonxas.

Como acabamos de ver con estes exemplos, o des-
envolvemento da pesca e a súa comercialización
na historia non se poden entender sen o labor rea-
lizado polas mulleres.

Hoxe, segundo un estudo de 2006, as mulleres
ocupan o 23% dos empregos da pesca en Galicia.
Refírese exclusivamente aos sectores da pesca
extractiva, marisqueo e acuicultura. Ademais,
sabemos que a presenza feminina é maioritaria
nos traballos nas conserveiras, e noutras industrias
complementarias ou de transformación de captu-
ras mariñas. E a muller tamén participa na súa
comercialización. O mar, hoxe, segue tendo
mulleres.

As redeiras eramos todas mulleres, excepto o
encargado, chamado Abeal, e o mestre, que era
Don Vicente. Había tamén outros dous homes, que
facían de pinches para darnos os ovillos e ir reti-
rándonos a rede feita. Nós faciamos as redes
novas, pois as reparacións eran realizadas polos
redeiros que ían a bordo dos barcos.
Traballabamos cunha agulla de madeira e un
malleiro co que mediamos as mallas. Sempre en
silencio, concentradas para ir máis rápidas. O
ambiente era moi bo, porque era xente moi boa.

(I. D., 76 anos, Ferrol, 2006).

Recreación artistica dunha descarga de peixe no peirao de Curuxeiras.
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Xenxa (1ª esq.) e outras peixeiras esperando polos barcos no peirao de
Cambados. 1945 aprox. Arquivo Xenxa Rei

enxa Rei Cores naceu en 1925 no barrio
mariñeiro da viliña medieval de Fefiñáns,

que coas antigas viliñas de Cambados e San Tomé
do Mar forman actualmente a parroquia de Santa
Mariña de Cambados, unha longa e estreita pobo-
ación urbana deitada no costado de leste do mar
da Arousa. De Fefiñáns, onde viviu e segue a
vivir, era tamén súa nai, mentres que seu pai era
un mariñeiro de San Tomé, de sempre a zona máis
mariñeira do concello de Cambados. 
Como as súas avoas, a súa nai e as súas irmás, e
como tantas mulleres cambadesas, Xenxa foi pei-
xeira -ou reghateira, termo que tamén usa para
designar a súa profesión-, primeiro en aldeas do
Salnés e logo na praza de abastos da vila ata que
se xubilou nos anos 80, cando a lonxa e a maioría
dos barcos se trasladaban ó tan arelado porto de
Tragove, onde está o pinal cantado por Cabani-
llas.

Un Fefiñáns mestura de fidalguía e pobreza

Da infancia Xenxa lembra a pobreza en que vivía
a xente do seu barrio e, en xeral, a xente mariñei-
ra de Cambados. Na rúa do Vimbio onde naceu e
se criou había algún veciño que non quería andar
ó mar, daquela tan farturento, e vivía de pedir

polas portas para poder comer. A só uns pasos
estaba o outro Fefiñáns, o dos vellos fidalgos e o
da nova fidalguía, a poderosa curia xudicial e
eclesial cambadesa. 
En Fefiñáns estaban moitos dos servizos públicos,
e tamén a praza do peixe -a actual das Rodas- e a
da leña e mais a praza do palasio que os vellos
chamaban O Eirado e que para a xeración de
Xenxa e dos seus fillos era O Mercado, porque
diante do monumental pazo barroco desa praza se
facía cada mércores un gran mercado, ata que en
1947 se trasladou a Cambados, onde estaba a Casa
do Concello, o cinema e o muelle novo de come-
zos do século XX. O Cambados daqueles anos da
posguerra era, fundamentalmente, veighas de
pudientes e casas nobres.

De nena nunca se pasou fame na casa: Comíamos
papas, comíamos pan... Miña nai, miña nai anda-
ba a esto, a traballar ó muelle... e comíamos pata-
cas cosidas... e traía ela peixe e fasía unhas
xouviñas ou unhas... e traía bolos da plasa e todo,
traía... É o que se comía, mais verdura. E fasíase
o caldiño. Miña nai sempre fasía o caldo. 

Se había mal tempo, ás veces comían raia, que o
pai secaba para a casa e non para vender. E nunca

Unha vida entre peixe e salitre do mar da Arousa*
Francisco Fernández Rei

X

Na terraza da súa casa en Fefiñáns 2006. Foto: F. Fdez. Rei

* As gravacións para a redacción deste artigo realiceinas en marzo e xullo do 1997 e decembro do 2006 e forman parte do Arquivo do Gale-
go Oral do Instituto da Lingua Galega da USC. En cursiva figura sempre a transcrición da fala da entrevistada, cos castelanismos e cos tra-
zos propios do galego de Cambados. O seseo, sempre apicoalveolar, márcase con s (empesín 'empecei'). A gheada, sempre con realización
fricativa velar xorda, márcase con gh (fagha 'faga'). Nos castelanismos con esta mesma realización respéctase a grafía castelá (lonja 'lonxa').
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faltaba o pan de millo: Tiñan un forno así metido,
pequeno, na parede, así; e sempre amasaba el,
que se ñe1 daba moi ben. Aquelaba moi ben (...).
Fasían pan na casa, que meu pai amasaba moi
ben, sempre fariña milla.
Axiña comezou Xenxa a ir de noite coa nai a com-
prar marisco na lonxa de Cambados: Cando empe-
sín2 a traballar fun eu e mais miña irmán Lola,
fomos a, a... miña nai, xa na lonja, axudarñe... de
pequena. Éramos pequenas, daquela teríamos des
anos ou máis... Á lonja, a colle-lo marisco, a xun-
tarño, a terño, a levarño ó coche ou a un carro...
a levalo na cabesa. No outro día súa nai mandá-
bao para a venda ou levábao a propia nai: Ela tra-
ballaba en Santiagho, en Villagharsía... ten ido á
Curuña ela. Como traballaba co marisco (...).
Vendía moito marisco, vendía nos hoteles, neses
que aquelan... Ela xa o levaba encarghado. Anos
despois a propia Xenxa iría ás veces a Pontevedra
cun saco cheo de vieiras, sentolas e outro marisco
para llo entregar a remitentas da súa nai.
Aínda que aquela vida dos anos 30 e da posguerra
franquista era unha miseria, polo visto ninguén
pasaba fame no barrio mariñeiro de Fefiñáns.
Cando había mal tempo, se nunha casa non había
peixe salgado nin seco para comer, agardábase a
que baixase a marea e cun bicheiro ou cun arame
íase ás pedras para coller uns lorches, un anguia-
cho ou outros peixes. Mesmo había quen vagaba
polos cons rascando nas lapras, aínda que andar a
elas para comer disque xa era o último que se
podía facer. 

Salitre nas mans e no corpo

Xenxa coñece moi ben o salitre do mar da Arousa
de tanto cargar peixe na cabeza, de tanto escabe-
chalo e lañalo e de tanta moira que fixo para sal-
gar e secar xurelos; pero tamén de facer cordas de
mexilón para a batea, de andar ós lingueiróns (ou
caralletes) na Vía do Grove e ó birbiricho no
areal do Serrido da desembocadura do Umia e na
zona do Castilete de Fefiñáns, illó sepultado pola
estrada que leva ó porto de Tragove.

De mociña traballaba coas súas irmás no serrade-
ro de Lorenzo Fraga na parroquia veciña de Cor-
villón: Encastillábamos madeira, tablilla e
enfardábamola. Eu andaba ós recados. Vendíase
para faseren caixas de marisco. Miña irmán
Valentina estaba na máquina, ela e mais Lola,
estábamo-las tres na máquina aghuantando
tablas.
Xa moza, mañá e tarde, estibaba sardiña na salga
que na ribeira de Fefiñáns tiña Casimiro Blanco
"O Cangrexeiro". A sardiña que se sacaba dos
píos, colocábana en víos3 en pandaretas que logo
ían á prensa: Á sardiña que estibábamos, eso non
se ñe quitaba nada. Sardiña enteira, que é o toro
que hai aora. Non ves que vén coa cabesa e con
todo? (...). Teñen a pilla. Eu nunca fun capás a
comer un toro daqueles (...). Saladísimos! Saladí-
simos! Non sei como tal come a xente. E tamén
preparaban sardiña fresca para exportar, que laña-
ban e salgaban, en caixiñas de tres ou catro ducias:
Salábamos sardiñas para salar, que despois viñan
estes fresqueros e disían: -"Que gente, que gente
más esclava! Mucho trabajan, mucho trabajan.
Nuestras señoras... no hacen nada!

Xenxa (á dereita) coa irmá Lola (no centro). 1950 aprox. Arquivo Xenxa Rei

1.- O pronome ñe 'lle' é propio da fala de Cambados e doutros portos arousáns (O Grove, Rianxo...).
2.- As formas empesín 'empecei', traballín 'traballei' son propias de toda a ría da Arousa e da ría de Pontevedra.
3.- O vío é a roda que se ía facendo coas sardiñas en obxectos redondos antes de prensar. Tamén é a capa ou estrato de peixe ou marisco colo-
cado en caixas, polo que en Cambados se fala de víos de sardiña, de ostras, de xurelos secos...



Unha vida entre peixe e salitre
24

ARDENTÍA

Anos despois, cando de mañá vendía peixe na
praza de abastos de Cambados, pola tarde traba-
llaba no mexilón das bateas que "O Cangrexeiro"
tiña na zona das Sinas de Vilanova: Había que
escolle-lo mexilón todo e limpialo ben, o ghrande;
o pequeno xa quedaba para dispois faser cordas.
Casimiro Blanco fora o primeiro que en Camba-
dos construíra bateas reciclando barcos vellos.
Antes de casar traballou nas dúas fábricas de con-
serva que se crearan na II República en Camba-
dos. De 1934 era a de Amador Mouriño, que nos
anos 60 pasou a ser “Conservas Galbán” cando a
mercou o comerciante de Vilagarcía Silverio Gal-
bán; e de 1935 era "La Cambadesa", de Montero
Rivas, que logo se chamou "Conservas Alasá":
Traballín na de Alasá e traballín na de Amador,
na de Amador tamén (...). Daquela non estaba
casada (...). Traballaba sardiña, traballaba boni-
to, traballaba mexilón, traballaba espadín4, tra-
ballaba ameixa, traballaba... de todo (...). Alí
traballara miña irmán tamén. Eu daquela alí
andaba a dar servisio; sin embargho na do outro

xa empacaba eu, xa estaba sentada (...). Traballa-
ban máis de 50 [mulleres], alí era un mundo; e
despois inda había unhas a estajo, por hora. E
cando en outubro se abría a veda do marisco,
Xenxa ía nun dos barcos de Amador Mouriño á
Illa da Arousa para comprar ameixa ás mulleres
que andaban á seca e ós homes que mariscaban a
flote.

As carrexonas, "traballaban como esclavas!"

No primeiro terzo do séc. XX Cambados non tivo
a industria conserveira do Grove, Vilanova, Vila-
xoán ou A Illa; pero desenvolveu a comercializa-
ción do peixe fresco e do marisco, o que facía que
barcos de toda a ría viñesen vender á súa lonxa,
antes e despois do 1936, sobre todo para o merca-
do do mércores. Nunca faltaban trasmalleiros de
Aguiño e de Artes nin barcos de Ribeira que anda-
ban ó cerco de xareta nin motoras da sardiña do
Grove, entre elas o "Nuevo Emden", antes de que
en 1937 se fugase a Bretaña con mariñeiros mecos

Xenxa (á dereita) vindo da praza coa irmá Catalina. No fondo o paseo da Calsada co monumento a Cabanillas. 1965 aprox. Arquivo Xenxa Rei

4.- Espadín é denominación exclusiva de Cambados para os moluscos gasterópodos Ensis ensis e Solen vagina, denominados tamén linguei-
rón pola xente mariscadora desa vila. O espadín ten a carne máis branca e as cachas máis claras có lingueirón (ou carallete), de comida máis
negra, máis dura e peor sabor.
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que non querían enrolarse no exército franquista
ou que fuxían de posibles represalias. E na moto-
ra de pasaxe que diariamente unía O Grove con
Cambados chegaba peixe ghordo, pero tamén as
primeiras verduras e as primeiras patacas que apa-
ñaban os labregos de San Vicente. 
Era a mellor plasa da ría da Arousa, asevera
Xenxa: Xente así! Paresía un Berbés... Viñan
arrieiros desde moitos lugares para comprar peixe
fresco: Os arrieiros son eses coches que veñen de
fóra, que veñen comprar e despois marchan a
vender por aí. Chámanñe arrieiros. Despois foron
a Marín e foron a Ribeira. Desde os barcos atra-
cados no muelle novo ata os camións dos fresque-
ros o peixe portábano en cestas á cabeza as
carrexonas, que tamén vivían de levárllelo ás pei-
xeiras a Fefiñáns, cando aquí se facía o mercado
semanal, e de subírllelo ós coches de liña cando
ían vendelo polas aldeas do Salnés: Non eran pei-
xeiras, non tiñan cartos. Elas non compraban no
muelle, elas estaban ás que ñe daban a sesta para
vender. E andaban a correr coa cesta á cabeza, xa
que canto máis carrexasen máis gañaban.
Xenxa manifesta auténtica admiración polo duro
labor das carrexonas, algunhas eran veciñas do
seu barrio: Que lástima! Aquela mulleriña... se a
ves subindo (...), unha escaleira, pero nesa esca-
leira non te podías agharrar, se non íbache a sesta
para abaixo, para atrás. Tiñas que ir collendo a
sesta así, subindo pola escaleira, así... e collía a
sestiña e iba arrimada ca barregha a aquel, por-
que non podía. Tiña que colle-las escaleiras e non
podía meter... malo se metía, caíañe a sesta pa
baixo; e si iba así, dereita, dereita, dereita... (..).
Tiñan que ir así, bailando, non sabes? Coa sesta
na cabesa subindo as escaleiras, así, así. Ai! A
min díghoche a ti que me cortaba! (...). Traballa-
ban como esclavas!

"O que era o da aldea... mellor non o contar!"

Moito do peixe descargado en Cambados vendía-
no todo o ano polo Salnés as peixeiras de Fefiñáns
e de Cambados. En San Tomé a maioría das
mulleres andaban á seca mentres se podía maris-
car no Serrido, pero a partir de maio ían vender
peixe polas aldeas. De Santa Mariña, núcleo ori-

xinario de Cambados, baixaban labradoras para
limparen peixe para os arrieiros, ás veces só pola
magha coa que estercar as veighas.
De moza, Xenxa comezou a vender peixe na súa
vila, de mañá; pero cando a venda era cativa, ela e
a súa irmá Lola, con cadansúa patela á cabeza,
percorrían a pé os sete km. que separan Fefiñáns
de Vilanova da Arousa onde había praza pola
tarde. Logo pasaría máis de vinte anos indo ven-
der peixe á aldea, tódolos días e ás veses o domin-
go, cando ía barato. Asevera que ir á aldea era
traballar como esclavas, andando horas e horas,
verán e inverno, mesmo cando chovía, sempre
cunha patela á cabeza con 30 ou 40 quilos de
peixe; e á volta, desandar o camiño, tamén a pé,
coa cesta cargada coa limosna -dúas ou catro espi-
gas, mesmo un cacho de pan, que a peixeira nunca
pedía- e con patacas, ovos ou millo a cambio do
peixe: 
Primeiro collíamos o peixe. Íbamos á lonja que
abrían e vendíase o peixe daquela, na de de noite;
e íbamos á lonja, preparábamo-las sestas, nós
inda ñe axudábamos a mamá a ir a... a coller des-
pois á noite as vieiras e axudarñe a traelas pá
casa; e preparábamos... e despois xuntábamos aí
unhas 15 ou 20 ou 30, polo menos, siii! Porque
era pa moitos sitios. Íbamos pola carretera, pero
cada unha... Salíamos ás catro da mañán, pa estar

Xenxa cun sobriño, co peirao de Cambados ó fondo. 1960 aprox. Arquivo Xenxa Rei
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nós, pa estar no Mosteiro ás sete, cando empesa-
ba a vi-lo día. Andando... porque... tiñas que
parar no camiño e descansar un pouco -son tanto
como de aquí a Villagharsía-, e despois inda
colle-la aldea. Esto astra Sacande, e despois nós
tíñamos que ir asta San Lorenso, xa sabes onde é.
E despois  cando nos sobraba a min e mais a Lola
collíamos e por non baixar abaixo íbamos a Ghu-
delo, que íbamos caír alá, esto, á Portela, á esta-
sión da Portela. Baixar e subir un monte, e baixar
(...). Non había máis que fame.
O domingo ía cobrar en diñeiro o peixe vendido:
E inda costaba traballo cobrar... Habíaos que
tiñan e habíaos que andaban ó xornal, e se tiñan
un buraquiño dunha terra, unha casa... Unha
miseria!... O labrador que tiña defendíase ben,
pero os outros era unha miseria. Unha pena. O
que era o da aldea, mellor non o contar! Despois
de anos de iren á aldea andando, as peixeiras pasa-
ron a ir nun coche de liña cun apartamento para
elas: Íbamos máis de 25 ou 30 todas acabalo alí
diante. Xa non se iba tan sedo, salíamos ás oito ou
nove de aquí. Antes todo o mundo iba á aldea, de
San Tomé, de Cambados, de Fefiñáns. O peixe
que se adoitaba levar era sardiña e xurelo, pero
tamén trancho5, especies daquela moi abundantes
e moi baratas.
Cando empezaron a abrir pistas no rural, as regha-
teiras tiveron que ir deixando, porque os coches
particulares chegaban antes e elas xa non tiñan a
quen vender: Cos cochitos acabáronse as peixei-

ras. Hai uns anos morreu en Fefiñáns a derradeira
peixeira do concello de Cambados: miudiña ela,
con 90 e tantos anos aínda seguía indo á aldea
cunha patela de envasar6. Nunca vendera peixe na
praza.

A salga e o secado do xurelo

Cando se instalou fixa na praza de Cambados,
Xenxa ía vender todos os días, mesmo os domin-
gos despois da misa de alba, porque había praza e
mercado ata que se cambiou para o sábado:
Levantábame ás seis da mañán e mais ás sinco,
sendo do vran. E acudía ó lavadero da punta do
peirao de Cambados onde se ía descargando o
peixe para a poxa: Tiñas que da-lo mío7 e dalo...
outras, ó mellor viñan primeiro ou ti... paresíache
caro e quedabas ó mellor sin o peixe (...). E no
inverno inda había que madrughar tamén, había
que ir a... polo día, iríamos por aí ás oito da
mañán. Morríase [co frío], asta anduvemos vesti-
das de sacos, no inverno... xa hai anos, cando foi
do Movimiento. Tinguían de azul sacos do azucre
para saias e vestidos, mesmo facían sabas: Con
esa roupa de saco andaba todo o mundo, todo de
reghateiras e peixeiras da nosa clase.

No día das súas vodas de ouro de casada. 1999. Foto: F. Fdez. Rei

5.- O Clupea sprattus denomínase trancho na ría da Arousa e noutros portos da Galicia atlántica, pero en portos das rías de Pontevedra e de
Vigo denomínase espadín.
6.- A patela de envasar leva 10 kg de peixe, o queixón e a sesta de peixe son 50 kg. A patela normal pode ser de 20, 30 ou máis kg. 
7.- Na poxa do peixe e do marisco cantábase o prezo, sempre de máis a menos. Cando a reghateira quere comprar algo ten que interromper
a poxa berrando mío! 

Xenxa (sentada á esq.) escollendo nas ostras na ribeira de Fefiñáns. De pé, súa nai
(esq.) e seu pai (dta.) 1960 aprox. Arquivo Xenxa Rei
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As reghateiras tiñan que pesar todo o peixe e
pagar un patacón -10 cts. de peseta- por quilo, que
logo foron dous patacóns, ademais de pagaren
polos postos ocupados. Cando o Concello se fixo
cargo da praza xa non tiveron que pagha-los pata-
cóns, pero si un arrendamento mensual fixo e
mais os postos ocupados. Os días 9 e 24 de cada
mes Xenxa ía vender ás concorridas feiras do
Mosteiro, como case todas as reghateiras da vila.
Foi unha das derradeiras peixeiras que en Camba-
dos secou xurelos para vender. Empezou de nena
a facelo coa súa madriña e coa súa nai, que os
poñían ó sol no malecó da ribeira de Fefiñáns
onde estivera o muelle vello construído para servi-
zo dos fidalgos do pazo. Secou moitísimo xurelo,
que vendía na praza cando non había peixe, ou á
xente que llo viña comprar á casa, e non precisa-
mente cando escaseaba o peixe: Había que laña-
los. Hai que abrirñe a cabesa toda e se son
ghrandes tes que lañar primeiro coa uña e despois
co cuchilo. Daban un traballo! Secábanse coa

cabesa, sin ela a xente pensaba que estaban
podres. Ai, tiña unha venda! (...). Sequín sempre
arriba, no tellado. Non fasíamos outro ofisio. Tra-
ballamos como neghros!
Considera que é fundamental facer ben a moira e
non tocala coas mans: Seghún os xurelos a canti-
dá que sea, tes que poñer bastante sal, bastante
aghua. Colles unha pataca, unha pataca ghrande,
seghún a moira que sea, e estás revolvendo sem-
pre cun pau, sempre a unha man, porque se revol-
ves así córtase a, córtase a moira, entendes? Tes
que estar dándoñe sempre a unha man, sempre a
unha man, sempre á man, sempre. Cando a pata-
ca estea nadando é que a moira xa sirve. No-ñe
pode tocar cas mans á moira, mentras non estea o
peixe xa curado para quitar. Colles, metes despoi-
lo xurel, así, tíra-lo xurel, valo botando, pero sin
tocarñe ti á moira pa nada. Cando estea xa todo
o xurel, que estea así arrasado, cóllesñe unha
manadiña de sal pa aquel da riba, que no-ñe
toque moito, tápalo e déixalo dun día pa outro, á

Peixeiras de Cambados na feira do Mosteiro. No fondo, a irmá Valentina, Xenxa e unha sobriña. Diante, á dta., a irmá Catalina. Xuño 1960.  Arquivo Xenxa Rei

ARDENTÍA
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tarde, asta outro día, á mañán. E dispós quítalo
da moira. Dispois xa podes mete-las mans xa,
porque esa moira xa non sirve. Lávalo ben na
misma moira pa que non leve sal, porque ten que
queda-lo sal ben desfeito; pero como dispois ñe
botas inda alghún, non sabes? Porque se non
colle ben, ben moira e non está ben feita, despois
críanche bichos.
Os xurelos cumpría secalos ben e gardalos en cai-
xas con palla: Déixalos decorrer un pouco, léva-
los e bótalos a secar polo malecó ou como
fasíamos nós arriba, en tablas ou así. Hai que dei-
xalos secar ó sol. Cando vaian secando, dispós
vasñe dando voltas... e estean ben sequiños, ben
sequiños, colles unha caixa, bótasñe unha pouca
palla por abaixo e dispois, vas poñendo os xure-
los, ben colocadiños así, todos pa riba, e despois
outro vío de palla. E énche-lo queixón e dispois
clavas ese, ese queixón e está así asta que sea

para vender. Que non che chova por el nin nada.
Despois aghuántache todo o ano. Máis dun ano
póñense xarrentos8, vai sabendo máis a aquela
ghrasa... e eso doutra maneira está riquísimo,
como se fora bacalau (...). Que traballos! Que
traballos! 
Xenxa ri mentres fala da particular loita contra as
gheivotas, das que cumpría estar moi pendente: E
despois as putas das gheivotas! Unha ves botino a
secar, e vin abaixo, e atopín as tablas namais. E
segue a rir mentres conta anécdotas dalgún siarei-
ro emigrante que devecía polos xurelos secos e
que os levaba para Alemaña. 

Memoria dun mundo que xa se foi

Xenxa é memoria viva dun Cambados mariñeiro
que non existe e que se transformou, como tamén
o é o seu home, de Fefiñáns como ela, que ten na

Na praza de abastos de Cambados. 1983. Arquivo Xenxa Rei

8.- Xarrento é o peixe salgado (ou a carne) que se pon amarelo e de gusto amargo, porque as graxas que contén se poñen rancias: "cando o
peixe leva moito tempo salado ou seco, colle xarro, ponse xarrento".
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cabeza a carta mariña da ría da Arousa de tanto
andar ó mediomundo, ó vedrín9 e a outras artes en
Sálvora, en San Vicente do Mar e noutras postas,
e de andar á ameixa, á ostra ou ó espadín no Vao
da Illa, nas Meáns, no Lombo Blanco e en tantos
sectores desa aínda farturenta ría.
Xenxa é testemuña viva dunha xeración de mulle-
res da beiramar galega que tiveron unha vida
"escrava" -adxectivo que tanto usa nas entrevis-
tas- nos duros e escuros anos 40 e 50, ata que o
peixe e o marisco empezaron a valorizarse. Son
mulleres que traballaron tanto ou máis cós homes;
e ademais, moitas delas tiveron que facer de nai e
de pai, sobre todo cando a finais dos anos 50 os
seus maridos comezaron a embarcarse en mercan-
tes e petroleiros estranxeiros. Foi o caso dela, que
aínda sacou tempo para aprender a bordar e a cor-
tar e a confeccionar roupa para gozo propio.
Cando eu era pequeno, na súa casa non había
libros; pero Xenxa gardaba como ouro en pano -e
non esaxero nada- un de Caamaño Bournacell
sobre Cambados. Un día mostroumo porque dis-
que tiña un poema de Ramón Cabanillas que fala-
ba das súas avoas reghateiras. Anos despois
puiden ver que ese poema, "A rebeira de Camba-
dos", era de Caamaño Silva, de 1885, escrito
cando Cabanillas era un neno. Ese longo texto non
ten valor literario pero si etnolingüístico e, sobre
todo, onomástico, pois nel deben estar todas as
peixeiras e carrexonas cambadesas de finais do
séc. XIX cos seus alcumes. Nel está a Tartarexa e
a Codusa, avoa paterna e avoa materna de Xenxa.
Poida que ela nunca lera un poema de Cabanillas;
pero se nun libro de Cambados aparecía unha poe-
sía, para ela tiña que ser do único poeta que coñe-
cía fisicamente. De mociña, se cadra, Xenxa
viuno na súa casa da rúa Real, de Fefiñáns, cando
aí ía mercar leite que vendía Siña Eudosia, a
muller de Cabanillas; e de maior víao baixar pola
da rúa das Rodas camiño da ribeira: (...) delghado,
unha persona moi seria... Cando morreu levou
tanta xente como de aquí a San Tomé. Xente que
tal veu de fóra! Un mundo de xente!

As mulleres da clase mariñeira de Cambados, que
tan decisivo papel tiveron no desenvolvemento

económico do concello, incomprensiblemente
aínda non teñen o seu monumento. Xa que hoxe se
conta cun longo e transitado paseo que une pola
beiramar os barrios de Fefiñáns, Cambados e San
Tomé, non estaría de máis pedir que se levante
nese paseo unha galería de personaxes que repre-
senten esas abnegadas mulleres mariñeiras: a ata-
dora de redes do cerco e doutros aparellos, a
muller que traballa na conserva, a mariscadora, a
reghateira, a carrexona... 
Sería unha boa maneira de os cambadeses manter-
mos acesa a lembranza de xente que nos precedeu
e que nos transmitiu a vida e a fala, a lembranza
de tanta xente humilde que viviu con orgullo e con
moita dignidade.

Co seu home na praia do Carreiro de S. Vicente do Mar. 1997. Foto: F. Fdez. Rei

Xenxa (na proa) con familiares no “recú” do seu pai en Fefiñáns. 1954.
Arquivo Xenxa Rei

9.- Vedrín e trambolín (ou trampolín) son os nomes tradicionais de Cambados para o bou de vara, aparello de arrastre co que se pesca viei-
ra, samuriña, nécora, sentola, chopo, xiba e peixes planos.
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o duro traballo do barro propio do territorio
comprendido entre Cambados e O Grove,

en diversos lugares da beiramar de Castrelo,
Dena, Vilalonga, Noalla, A Revolta ou Ardia,
entre aqueles eirados inzados de tellas e lastros,
nos palletes, leñeiras, casetos, píos e fornos das
telleiras; naquelas minas furadas, ano tras ano, a
ceo aberto nas Pozas de Rouxique, na Arnosa ou
na Fianteira, pouca xente ten reparado no seu
labor escravo, na penuria das súas angueiras.
Daquela, todos os oficios tiñan unha pronuncia
masculina: pieiros ou amasadores, carretilleiros,
oficiais, tendedores, cocedores, serviceiros ou
asentadores, compuñan o persoal das cuadrillas
que vivía na vrañada (tempada) de abril a outubro
encanfurnado naquelas telleiras de feitura babiló-
nica, sen tan sequera saíren para ver ás súas fami-

lias, alimentados maiormente de caldo, touciño,
peixe salgado ou, ás veces, mediante as capturas
fornecidas polas rapetadas nocturnas, mentres as
fornadas da tardiña secaban nos palletes1.

Non obstante, por aí andaban: nas telleiras facen-
do de asentadoras, carrexando isto ou aquilo
naquel universo fumegante, ou enchendo con
barro, lastros e tellas as adegas dos galeóns de ser-
vizo que, amarrados nos embarcadoiros, agarda-
ban a marea para que os mariñeiros puidesen
conducilos fora da canle, fincando no fondo con
aqueles longos remos de piñeiro de 28 cuartas2.
Pero onde a súa presenza non podía pasar des-
apercibida era naqueles inmensos buracos que
tomaban o nome de barreiras e que eran máis pro-
pios dunha canteira da época das pirámides que

AS BARREIRAS TEÑEN NOME DE MULLER

DIONÍSIO PEREIRA

N
Traballadores e traballadoras dunha telleira, a bordo dun ghaleón

1.- Sobre o traballo do barro, podemos recomendar dous traballos senlleiros: Adela Leiro Lois; Xosé Ramón Daporta & Saúl Otero: As Tellei-
ras (Cabaqueiros), Ed. Ir Indo, Vigo, 1993 e Xaquín Lourenzo: "Etnografía. Cultura Material" in R. Otero Pedrayo (dir.): Historia de Gali-
za, Tomo 2, Akal Editor, Madrid, 1979 (1ª ed., Ed. Nós, Bos Aires, 1962).
2.- Sobre os galeóns do barro, ver D. Pereira: "Angueiras de galeón", Ardentía nº 2, Cambados, Maio 2005.
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dunha explotación do século XX; alí, en pleno
verán, unha morea de mulleres coa roupa a retrin-
cos gabeaba por uns escalóns tallados nas paredes,
levando os pañóns (lingotes) de barro en pesadas
tinas de madeira, a penas protexida a cabeza por
unha pañola e un molido, a faciana branquexada
pola arxila, as tostadas pernas ao ar, cunha man
sostendo a tina e outra agarrando decote aquela
saia de pano que tanto semellaba ao das velas dos
galeóns, para que non atrancase a ascensión
daquel inferno.

Así as coñeceu un xornalista do diario vigués
Galicia que, na primavera de 1924, caeu pola
Fábrica de Ladrillos de Guisasola, sita na Fiantei-
ra de Vilalonga, disposto a facer unha semblanza
de aqueles e aquelas que, en dito corrido por aque-
la contorna, co seu traballo ingrato e malpagado
"comeron o pan que amasou o demo". Velaquí
algúns anacos daquela descarnada crónica:

Finalizaba o cronista dicindo que había algún
tempo visitara a Cerámica de Guisasola o daquela
deputado socialista asturiano Teodomiro Menén-
dez, pero se cadra estivo máis atento ás excelen-
cias da mesa daquel patrón considerado na zona
pouco menos que un señor feudal que á ruín con-
dición dos traballadores e traballadoras da súa
empresa e das súas barreiras. 

Grupo de  mozos e mozas a bordo dun ghaleón, barco que se empregaba no transporte de tella pola Ría da Arousa

3.- Vide MANRIQUE DE CRESPO: "Como vive el proletariado en un lugar de Galicia", Galicia, Vigo, nº 500, 3/5/1924. A tradución do ori-
xinal castelán é nosa.

ras que traballan 12 ou 14 horas diarias por un xor-
nal mesquiño, non existe lexislación moderna
verbo da xornada, nin existe "Instituto de Refor-
mas Sociales"....Operarios hai que traballan de sol
a sol, semella que por necesidades de man de obra,
pero sen que o pago de horas extraordinarias este-
xa en proporción coa tarefa realizada.....Ninguén
se ten preocupado daqueles coitados, daquelas
pobres mulleres que alí traballan e que para render
a súa xornada teñen, moitas delas, que facer unha
longa camiñada e que ao cabo da semana cobran
arredor de dúas pesetas de xornal sen mantenza,
logo de teren realizado unha faena dura, constante
e traballosa, pola mesma esixencia das angueiras e
pola desconsideración con que se lles trata"3.

"Alí vívese pouco menos que fóra do mundo. Para
aqueles obreiros, especialmente para aquelas obrei-
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Tempos de rebeldía

Na etapa republicana, o persoal das fábricas e das
telleiras viviu un incipiente proceso de organiza-
ción para mellorar a súa situación laboral. De
feito, en Dena e Vilalonga creáronse senllos sindi-
catos: eis, "Obreros de Cerámica, Extracción de
Arcilla y Similares" (UGT) e a "Sociedad de Ofi-
cios Varios" (CNT), respectivamente.

Este derradeiro colectivo, moi influído asemade
polo PCE, voltou denunciar mediante un manifes-
to editado en Pontevedra a fins do ano 19314 a
infrahumana condición da xente nos enchoupados
pozos do barro da Fábrica de Guisasola. Segundo
o sindicato, alí continuábase a traballar de sol a
sol, ás veces metidas as mulleres ate a cintura na
auga que asulagaba a mina e que, logo, debían
chicar coas súas tinas. Informaba ademais o colec-
tivo que o empresario presumía de persoa caritati-
va e humanista, sensible e protectora da "masa
doliente", pero que a realidade non era moi dife-
rente á dos tempos da escravitude, pois os traba-
lladores e traballadoras sofrían decote insultos,
multas e malleiras e, sobre todo, o que era un
segredo a voces na zona: naquel establecemento
aínda imperaba o bárbaro dereito de pernada sobre
as mulleres.

Se cadra por primeira vez na historia social daque-
la bisbarra, o sindicato convocou no devalo do
primeiro ano republicano un boicot ao establece-
mento, retirándolle o persoal, coa finalidade de
que as autoridades provinciais tomasen nota e aca-
basen con aqueles abusos. Os enfrontamentos

entre veciños partidarios ou contrarios da arrisca-
da iniciativa provocaron o esmorecemento do sin-
dicato nos anos posteriores, mentres que o amo da
fábrica, Nicasio Guisasola, encabezará a dereita
máis extrema na provincia de Pontevedra, ao ser
elixido deputado pola CEDA de Gil Robles nas
elección celebradas en novembro de 1933.

Tras o golpe militar de 1936, e coa patronal das
barreiras comprometida cos sublevados, aquela
bisbarra tamén soubo de mortes e persecucións,
pois nas gabias da Xunca Branca, mesmo a carón
de Dena, apareceron varios cidadáns (algún deles
traballador da cerámica) paseados polos cívicos e
falanxistas; mesmo se fala de certo galeonciño do
barro reconvertido en macabro sucedáneo da
"barca de Caronte", por aquel mar interior cuxa
porta de entrada eran as canles que separaban a
illa da Toxa do illó da Toxa Pequena. E tamén se
conta o caso dun veciño do Grove, Ricardo
Figueiro Besada, da estirpe dos Chiquitín, que,
tras ser dado por morto cun tiro na cabeza, zafou
dos seus frustrados asasinos arroupado pola
humanidade da señora Lola Caamaño, do lugar de
Altamira, en Dena, que lle dou protección e ago-
cho cumprido baixo a vela acolledora do galeón
familiar que foi durante moitos anos dedicado ao
transporte de arxila pola ría. Aquela noite do 29 de
agosto, festa da Lanzada, foron asasinados alí
outros tres veciños do Grove, sendo Ricardo Chi-
quitín testemuña involuntaria daquela barbarie
cometida por cívicos, veciños de Vilalonga e
Dena, con nomes e apelidos agora xa ben coñeci-
dos no lugar5.

Ao cabo, como en todo o país, a resignación e a
miseria, que nunca desapareceran de todo mesmo
nos esperanzados tempos da República, serán a
moeda máis corrente naqueles pozos do barro
durante os anos mouros da posguerra.

As princesas das barreiras

Corría o ano 1946 cando o escritor galeguista
Ramón de Valenzuela e a súa dona Mariví Villa-

4.- Ver Revolución, Pontevedra, nº 8, 26/12/1931.
5.- Información que lle agradecemos a Antón Mascato.

Galeóns fronte á Toxa
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verde decidiron fixar a súa residencia en Vilalon-
ga, posto que Ramón tiña un ofrecemento para
dirixir e levar as contas dunha barreira naquela
zona. A explotación era a partes iguais de Joaquín
Cortés e do pai de Mariví, Elpidio Villaverde, ex
alcalde de Vilagarcía e antigo deputado ás Cortes
republicanas, por sempre exilado en Bos Aires. O
propio Ramón tiña que andar con moito tino, pois
había pouco que saíra da cadea de Ávila e aínda
estaba en liberdade provisoria. Daquela, os recén
casados tomaron contacto cun universo singular,
as barreiras, ao que Mariví dedicará un anaco das
súas Memorias ben anos despois:

Naquel tempo, as mulleres, moitas delas a penas
unhas rapaciñas, viñan a andar dende diferentes
lugares da comarca pola mañá moi cedo, levando
a comida nun cesto para pasar a meirande parte do

día na barreira. A maioría, debruzada no carrexo
do barro dende a mina á superficie, cobraba o
mesmo que as súas nais había vinte anos: 9 reais
por un traballo de sol a sol7. Tan pouco mudaran
as cousas, que a Ramón de Valenzuela aquela
humanidade descalza e enfariñada de barro lle
lembraba os gravados da Ilustración Gallega y
Asturiana, que a fins do século XIX representaban
ás mulleres picando seixo nas estradas do país.
Mais tamén había unhas poucas "privilexiadas",
que competían cos homes arrincando bloques de
barro branco, de barro gris, de barro avermellado,
de barro de primeira con moita liga ou de barro
chamado xerula, que tiña pouca; aquelas rexas
mulleres extraían toneladas e toneladas daqueles
pañóns coas eixadas ou coas picochas, polo que
recibían idéntico xornal que os seus compañeiros
masculinos. Endebén, unhas e outras non sabían o
que era o aceite de oliva nas comidas, pois nin-
gunha alcanzaba a pagar as 80 pesetas que costa-
ba o litro daquel prezado condimento.

Pois ben, tres anos despois, en 1949, Ramón e
Mariví decidiron saír daquel exilio interior, asexa-
dos día tras día polas detencións dos seus compa-
ñeiros antifranquistas de Vigo, Pontevedra e
Vilagarcía, e coller rumbo do outro exilio: o ame-
ricano. Pero antes de marchar, aínda puideron
albiscar con toda a súa crueza como os amos das
barreiras e os sicarios do réxime franquista, facían
causa común para afogar o aquel xusticeiro que
aínda teimaba por agromar naqueles predios aso-
llados. Conta Mariví:

"A miseria na aldea era menos angustiosa que na
vila. Era aquela, ata certo punto, unha zona privi-
lexiada. Non resultaba difícil atopar onde gañar un
xornal. O subsolo posuía barro branco de primeira
calidade e varios empresarios dedicábanse a explo-
talo. O xornal era, como en todas partes, insignifi-
cante, pero tanto homes coma mulleres contribuían
deste modo a mellorar a economía familiar, forne-
cida, principalmente, polo cultivo da terra. A fami-
lia enteira traballaba no campo, vellos, mozos e
nenos, de sol a sol, aproveitando as horas de antes
ou de despois do barreiro...."6.

Ramón de Valenzuela

6.- Mariví Villaverde: Tres tempos e a esperanza, Ed. A Nosa Terra, Vigo, 2002.
7.- Dado fornecido por Adela Leiro et alii no seu libro As Telleiras.
8.- Mariví Villaverde, : Op. Cit.

"Non todo era paz na aldea. Ás veces a xente
tamén se irritaba. Os empresarios non querían
pagarlles aos obreiros as horas de traballo extraor-
dinario como estaba estipulado e estes, malia as
súas queixas reiteradas, non foron escoitados. Por
iso decidiron que unha representación levase as
súas reclamacións ao sindicato de Falanxe. A
Garda Civil, avisada, esperounos no camiño, dán-
dolles unha malleira soberana. Así remataron as
reivindicacións sociais dos traballadores do barro.
Días despois o asunto era esquecido, utilizándoo
soamente os propietarios como arma ao seu favor8.
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Artigo en “Galicia Emigrante”, nº 33, 1958
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Xa en Bos Aires, Ramón vai colaborar a partir de
1954 naquela celebrada revista que foi Galicia
Emigrante, a carón de Luís Seoane. Non sabemos
como aconteceu, pero o caso foi que un día de
outono de 1957 deberon chegar á redacción unhas
impresionantes fotografías tomadas pouco tempo
atrás (hai indicios que as sitúan no ano 1949) nas
barreiras de Noalla polo fotógrafo Juan Manuel
Castuera, á sazón residente en Montevideo pero
natural de Gondomar e con orixe navarra. Naquel
intre, correndo xa o ano 1958, imaxinamos a
Ramón de Valenzuela destecendo a lembranza
daquel universo calcinado ao redactar para a
revista un pequeno solto, como acompañamento
de cinco daquelas impactantes imaxes da fatiga
captadas polo artista miñorano. Compre suliñar
que, por precaucións obvias (as familias de ambos
residían en Galicia), nin no artigo titulado "Arci-
lla Blanca", nin nas fotos, figuraba detalle algún
da súa respectiva autoría. Daquela, protexidos
polo anonimato, Ramón de Valenzuela e Juan
Manuel Castuera, cada un no seu papel, deron un
seu definitivo alegato a prol daquelas desafortuna-
das mulleres:

Remataba Ramón de Valenzuela comentando que
calquera daquelas mulleres de andares ergueitos e
formas femininas que se adiviñaban tras a súa
farrapenta indumentaria de traballo, ben podería
ser princesa, e con máis mérito que aquelas Sora-
yas e Margaritas monopolizadoras de portadas nas
revistas de moda. Non concordaba o escritor do
Deza coa visión do viaxeiro inglés Richard Ford,
que un século antes deixara escrito que as mulle-
res galegas facían os traballos máis penosos e que
por iso a partir dos trinta anos perdían a súa beli-

da condición. Ramón, el si comprometido de por
vida coa Humanidade doente, afirmou naquelas
páxinas de Galicia Emigrante que o traballo
escravo non impedía a fermosura, unha fermosura
que non entendía de mans brancas, pel coidada ou
talle de avespa propias do ideal feminino imposto
polas capas acomodadas e ociosas; pero tamén
deixou escrito que a beleza e a sensualidade
daquelas princesas das barreiras tampouco escon-
día a infame e secular explotación da que eran
obxecto.                                                              

"Son ‘barreiras’ de Noalla, en Vilalonga, Sanxen-
xo, e extraen e recollen arxila branca para os altos
fornos de Bilbao, para Sagunto, para que obreiros
doutras partes fagan con esa arxila material refrac-
tario. Ás máis fortes os empresarios páganlles xor-
nais de home, malia que todas, tamén as máis
febles, traballen coma homes. En 1949, hai tan só
nove anos, gañaban de xornal 11 pesetas, importe
equivalente entón a dous quilos de pan de
millo..."9.

9.- Ver "Arcilla Blanca", Galicia Emigrante, Bos Aires, nº 33, Febreiro-Marzo 1958. A tradución é nosa.

Portada de “Galicia Emigrante”, nº 33, debida a Luís Seoane
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espois de cinco lustros subhastando peixe e
marisco procedente da flota de Bueu e
Beluso, Luísa, a derradeira das Xulianas,

xubilouse hai tres anos e, dende aquela, non vol-
tou pola Lonxa.

Calquera que asistira hai ben pouco ás poxas, lem-
brará a imaxe de Luísa: a súa figura ergueita, de
agradable presenza; a grande seguridade que amo-
saba nos cálculos mentais das operacións; o res-

pecto que provocaba a súa seriedade entre as com-
pradoras de peixe, os asentadores e os mariñeiros.

Falamos* con Luísa Agulla Dopazo, a Xuliana,
unha das poucas mulleres subhastadoras de peixe
en todo o litoral galego e derradeira representante
dunha saga feminina de vendedoras na Lonxa e na
Praza de Bueu:

A: Luísa, ¿sabe doutras mulleres subhastado-
ras nas lonxas?
L: Fóra das mulleres da miña familia, só coñecín
unha muller que subhastaba na Lonxa de Cangas
hai xa uns dez anos.

A: ¿De onde ven o nome das Xulianas?
L: A miña bisavoa foi a primeira muller subhasta-
dora na Lonxa de Bueu e chamábase Xuliana;
cando ela o deixou herdou o seu traballo a miña
avoa, Concepción, que tomou o nome de A Xulia-
na como logo a miña tía María, e despois eu, a
derradeira despois de catro xeracións. Dende
entón non preguntes en Bueu polos nosos apeli-
dos, pois ninguén sabería encontrarnos, a non ser
polas Xulianas.

AS XULIANAS DE BUEU:
UNHA SAGA DE SUBHASTADORAS DE PEIXE

LOLA VARELA

D
Bueu a comezos do século XX. Foto: José María Massó

* Entrevista realizada en Bueu por Lola Varela e Antón Pais.

Foto de casamento da avoa Concepción
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A: ¿Sempre traballou na Lonxa de Bueu?
L: Non, estiven indo a Cangas durante vinte anos
polas mañás a vender peixe na Praza, pero un día
a miña tía María, A Xuliana, rompeu unha perna e
tiven que ir substituíla. Ao comezo tiven certo
medo, pero axiña fíxenme co traballo. Para esto
tampouco vale calquera, hai que ter moito rostro.

A: E ademais, para subhastar, é preciso ter
unha gran axilidade mental...¿Cal foi a súa for-
mación?
L: Eu calculo mentalmente máis rápido que cal-
quera persoa con lápis e papel, pero a miña for-
mación foi ben cativa. Fun á escola ata os doce
anos e tiven boas mestras, Dª. Amalia e Dª. Car-
men; pero despois había unhas clases para xente
adulta polas noites, e de novo fun á escola, desta
volta con Dª. Pilar.

A: Na Lonxa, ¿como era o seu traballo?
L: Primeiro fun vendedora autónoma e cheguei a
vender o peixe de vintecatro barcos de baixura e
de dous ou tres grandes; había tamén outros ven-
dedores, Enrique e Fernando, que continúa sub-
hastando na Lonxa de Bueu e na de Marín. Como
autónomos debíamos entregar o 2% das vendas ao
Concello e a Obras do Porto; así foi ata que as
Lonxas pasaron a pertencer ás Confrarías no ano
1986, e deixamos de ser autónomos.
Vendíamos de oito a dez polas mañás e de sete a
dez pola noite, aínda que había épocas do ano en

que este horario variaba; por exemplo, cando era
a época da ameixa podíamos vender ás cinco da
tarde.

A: ¿E para onde ía o peixe que se subhastaba?
L: Para as fábricas, para as prazas, as cetáreas e
para algúns particulares; pero, sobre todo, para as
fábricas como a de Massó, Alonso ou Attilio e en
épocas anteriores, no tempo da miña avoa, ía ade-
mais para as fábricas da praia de Beluso, Abalo, A
Roiba, ou para o salgazón na de Carballal. Todas
elas xa desapareceron.

A: ¿E non había risco de engano cando se sub-
hastaba o peixe?
L: Claro que si, xa que viña peixe de varios lances
en cada barco e de diferente calidade, polo tanto;
así que subhastabamos unha mostra, logo víamos
o resto e, segundo as diferenzas, chegabamos a un
acordo entre comprador e vendedor, para que
ambas partes quedasen contentas.

A: Na época en que podían mercar os particu-
lares, ¿non tiña medo de que alguén marchase
sen pagar?
L: De cando en vez houbo algún pufo, pero pou-
cas veces. Como no momento da subhasta non se
collían os cartos, e ademais eu estaba liada cos
cálculos e as anotacións dos vales, que logo pasa-
ba á libreta..., pero sempre tiven moita memoria
para as caras. A persoa que subhasta está moi pen-
dente do público, fíxaste moito na expresión, na
mirada e nos xestos da xente.

A: ¿Que tipo de peixe e marisco subhastaba?
L: Había moita variedade, esta sempre foi unha
Lonxa moi boa, pero sobre todo vieiras (cada
barco podía traer vintecinco ducias) e polbo; pola
mañá, vendíamos o peixe da ardora (xouba, sardi-
ña, xurelo, bucareu, calamar, choco...) e pola tarde
o que entraba nas nasas (nécora, centola, santia-
guiños, lumbrigante, polbo...), a vieira que entra-
ba nos rastros, ou o que viña dos miños, da liña,
do trasmallo, como o corvelo, badeixo, faneca,
pescadilla, robaliza...

A muller que está coa libreta na man é Luísa a “Xuliana”. La Voz de Galicia. 1999
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A: ¿E non pasaba moita friaxe na Lonxa, lugar
aberto á beira do mar e sempre húmido?
L: Pois non, a pesar de andar todo o día por riba
das caixas do peixe e do chan mollado, cando sub-
hastaba nunca sentía frío; pero houbo unha vez
unha compradora que pensaba que si o estaba
pasando e debín darlle moita pena, porque ade-
mais eu non era amiga de levar moita roupa, nin
prendas pesadas que me impedisen a mobilidade,
e apareceume un día cun chaquetón moi xeitoso
para que me abrigase.

A: ¿Gustáballe o traballo?
L: Sentíame a gusto, por iso desde que me xubilei,
bótoo de menos e non voltei pola Lonxa. Na miña
familia sempre vivimos arredor do peixe, venden-
do nas prazas, indo ao mar ou subhastando, así
que o peirao, a Lonxa e a Praza son como a nosa
segunda casa. A min gustábame máis ir vender o
peixe ao posto da Praza que subhastar, pero cando
comecei a ser outra das Xulianas comprendín que
debía seguir e manter a tradición; agora entristé-
ceme pensar e saber que non hai outra Xuliana na
Lonxa. O que si temos na familia son varias Xia-
nas que manteñen o nome da bisavoa.

A: Luísa: ¿tivo algún tipo de problema na
Lonxa polo feito de ser muller?
L: Nunca sentín un trato diferente ou desconside-
rado por ser muller no meu traballo na Lonxa, a
xente respectábame. Eu levaba ben as contas, tiña
capacidade de decisión e sempre fun cumpridora;
ademais, na Lonxa sempre estás rodeada doutras
mulleres, hai moitas compradoras.... Cando me
sentín máis soa foi cando no ano 1997 tivemos
que facer un curso da Consellería de Pesca todas
as persoas que traballabamos nas Lonxas; íamos
todos os domingos a Santiago ás clases e cando
rematamos e convocaron á xente que subhastaba
para darnos os certificados, ese día sí que me sen-
tín algo incómoda: eramos só dúas mulleres no
medio de case cen homes.

A: ¿En que traballos do mar era normal ver
mulleres na zona de Bueu?
L: Á parte de vendedoras de peixe na Praza, era
doado velas cos miños, cos trasmallos, ou ben

collendo percebes na zona de Ons; mesmo coñe-
cín dúas mulleres que andaban á ardora e a varias
que ían nas dornas ás robalizas polo mar de Ons.
A maioría das que andaban ao mar, eran da Illa de
Ons, mulleres moi fortes e decididas. 

A: ¿E que lle parecen os cambios na Lonxa co
novo edificio?
L: Coa inauguración da nova Lonxa en Xuño de
1999 tiñamos maiores comodidades e mellor
hixiene; unha sala de subhastas con asentos e
cunha mesa central para poder ver o producto
antes da poxa; almacén para poder gardar os tre-
bellos, así como servizos para homes e mulleres.
E ademais pasabamos menos frío ao poder
pecharse a Lonxa, non como na vella, que estaba
sempre aberta ao mar. Pero a Lonxa vella tiña un
gran encanto para min, xa que ao estar situada ao
lado da rampa e do peirao dos barcos, cando eu
comezaba a traballar antes das oito, os mariñeiros
saían ao mar e todos os días despedíanse de min;
tamén me saudaba o contramaestre e algún mari-
ñeiro que xa non ía ao mar axudábame a meter as
caixas e a preparar todo para a subhasta. A Lonxa
vella era moito máis familiar.

Luísa, A Xuliana, hoxe xa non vive nin traballa na
beiramar; goza do seu merecido retiro na cima da
vila de Bueu, dende onde pode ver o mar; ese mar
do que viviu cáseque toda a súa familia e que ela
mesma leva gardado, co orgullo de quen sabe des-
envolverse nun mundo de homes, nos seus fondos
ollos azuis.

A “Xuliana” Luísa, no centro coa libreta na man, na primeira subhasta da nova
lonxa de Bueu. Faro de Vigo. 1999
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illa de Sálvora, con forma triangular, ten
algo menos de 190 hectáreas de superficie e

dá abrigo na boca da ría da Arousa. Terra metida
no mar ou mar metido na terra, esta illa está tinxi-
da de lendas como aquela protagonizada polo
cabaleiro Roldán, emparentado cos señores dos
Mariño, ou aqueloutra que plasmou o poeta
Ramón Cabanillas, quen no seu Na noite estrele-
cida a calificou como "lugar sagrado" en que se
agochaba a espada Escalibor.

Tamén Sálvora foi escenario de acontecementos
históricos reseñables, tales como ser acubillo da
flota sarracena que no século XII guerreou contra
o todopoderoso arcebispo Xelmírez; ter sido en
1770 o lugar en que se instalou, nunha das súas
praias, a primeira fábrica de secado e salgadura de
toda a Ría ou, xa en tempos máis recentes, ter
constituído unha cómplice muda das épocas de
contrabando. Na actualidade forma parte do "Par-
que Nacional das Illas Atlánticas", creado co fin
de conservar o seu entorno e, en especial, os seus
ecosistemas mariños.

En 1921 vivían en Sálvora cincuenta e catro per-
soas, agrupadas en sete familias, que a xeito de
colonos, se adicaban a explotar unhas terras que o
Estado lles tiña arrendadas por unhas 300 ptas. ao
ano. A situación dos habitantes da illa mellorara
de xeito substancial desde 1904, xa que ata esa

data a propiedade da illa fora privada, tendo que
pagar a metade da produción anual en concepto de
foro. Os habitantes da illa non pasaban fame e cul-
tivaban millo, centeo, fabas, etc. Había gando de
todo tipo. Sirva como exemplo que en cada casa
había cinco ou seis vacas. Na illa había tamén
dous hórreos, que se quedaban pequenos en anos
de boas colleitas, e mesmo un pombal. Todo iso
sen contar coa riqueza mariña das súas costas, que
se dá por feito, abundantes en sardiña, luras,
mariscos de todo tipo, etc., que se pescaban coa
dorna que tiña cada familia. O centro da vida
social na illa era unha taberna situada preto do
peirao, mais a vida non era nada cómoda en Sál-
vora e carecíase, por exemplo, de electricidade ou
de calquera tipo de comunicación por radio co
continente.

A

SÁLVORA: ILLA DAS MULLERES SALVADORAS

LUÍS TEIRA PALEÓN / COFRADÍA DA DORNA DE RIBEIRA / paleon@paleon.net 
Cipriana Oujo, Josefa Parada e María Fernández, as heroínas de Sálvora

Capela e Pazo de Sálvora. Foto: Adela Leiro
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Ademais dos caseiros, nesa altura vivían en Sál-
vora cinco persoas máis, integrantes das familias
dos torreiros encargados daquela de velar polo
mantemento do vello faro de Sálvora e mais de
atender as obras que se estaban facendo para a
construción dun novo faro, que sería inagurado a
finais dese mesmo ano de 1921. Os torreiros fun-
cionaban a xeito de intelectualidade, xa que polas
noites eran eles os encargados de poñer escola á
rapazada da illa.

A comezos de 1921, houbo un acontecemento en
Sálvora que conmocionou a toda a sociedade do
momento e que deixou un pouso aínda presente
hoxe nas xentes dos portos próximos á illa. Tráta-
se do afundimento do vapor-correo Santa Isabel,
que na madrugada do 2 de xaneiro dese ano foi a
pique a escasos metros do faro da illa, deixando
un tráxico balance de 213 persoas mortas.

Aquela noite de fin de ano, moitos dos habitantes
da illa foran visitar aos seus familiares na parro-
quia de Carreira, quedando en Sálvora, maior-
mente, vellos e vellas e rapazada. O temporal
deses días  impediu o regreso á illa dos salvareños,
tal como tiñan previsto, ao rematar esa festa.

O 1 de xaneiro de 1921 partía d'A Coruña o vapor
Santa Isabel con destino final en Cádiz, tendo
programado na súa ruta facer recalada en Vilagar-
cía e en Vigo. Nel viaxaban 266 persoas, princi-
palmente emigrantes, que o vapor fora recollendo
en varios portos do Cantábrico para levalos á capi-
tal andaluza e alí transbordar a pasaxe a barcos

máis grandes, con destino á soñada emigración
americana.

O Santa Isabel tiña motores propulsados a carbón,
que daban unha potencia de 1.330 cabalos e facían
xirar dúas hélices de catro pas, capaces de despra-
zar as cáseque 2.500 toneladas a unha velocidade
máxima de 12,5 nós, dentro dunha eslora e manga
máximas de 88'85 mts. e 12'19 mts., respectiva-
mente. A maquinaria acompañábase de velame,
que aproveitaba o vento e aforraba carbón. Bota-
do en 1916, era un dos barcos máis modernos da
"Compañía Trasatlántica Española" e contaba,
como medios de salvamento, con máis de catro-
centos salvavidas e oito botes, con capacidade
total para 390 persoas. Era un barco cómodo e
luxoso para os escasos pasaxeiros que se podían
permitir pagar un billete de primeira clase; para a
maioría dos emigrantes, era o inicio dunha trave-
sía vital cara á que ían amoreados nun sollado.

Esa madrugada do 2 de xaneiro de 1921, o tem-
poral comezou cando o Santa Isabel navegaba á

Vapor-correo Santa Isabel

Antiga taberna da illa de Sálvora, reconvertida en ermida
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altura de Fisterra no medio dunha mesta borraxei-
ra e co mar picado converténdose en groso. Supe-
rada Sálvora, o barco intenta virar 90º grados para
entrar dentro da ría da Arousa, á procura de abri-
go ata chegar ao porto de Vilagarcía, mais non
consegue facer a maniobra de xeito axeitado para
enfilar o carreiro e á 1:30 da madrugada encalla
no baixo de Pegar, a uns escasos 150 metros do
faro vello da illa de Sálvora.

Coa embestida, o Santa Isabel quedou sen electri-
cidade, o que fixo que ficase totalmente ás oscu-
ras e co aparello de radio inutilizado. Só puido
transmitir unha mensaxe de socorro incompleta,
"Estamos encima de las rocas de salv...", facendo
imposible que os telegrafistas de "Finisterre
Radio" puidesen descifrar axeitadamente a tráxica
mensaxe e puidesen tomar as medidas oportunas
para iniciar o salvamento.

Rapidamente, o capitán Esteban García súbese á
cofa do trinquete de popa para ordenar a evacua-
ción. A pasaxe foise xuntando á popa do barco, xa
que afundía de proa. O Santa Isabel quedou atra-
vesado cara ao norte, amosando o costado de
babor ás ondas. Isto provocou que todos os botes
que se arriaron por ese costado escachasen contra
o barco e os cantís da costa. O mar comezou a
encherse de cadáveres.

Un dos torreiros do faro comezou a oír berros, que
nun principio atribuíu aos rapaces da aldea, mais
cando se achegou á súa orixe, constatou que se
trataba dun barco encallado nas rochas próximas
ao faro e divisou moreas de persoas pedindo auxi-

lio, ben no mar, ben no barco. Rapidamente diri-
xiuse cara á aldea, distante do faro uns 2 km. e
medio.

Avisados os habitantes da illa, dispúxose que se
botasen varias dornas ao mar dende a praia da
Area dos Bois: unha, tripulada por dous homes
maiores, para ir a Ribeira a dar parte do que esta-
ba acontecendo; outra, tripulada tamén por homes,
para axudar no rescate e, sobre todo, unha tercei-
ra dorna polbeira, tripulada por Josefa Parada, de
25 anos, Cipriana Oujo, de 16, e María Fernández,
de 14, que terían un papel fundamental na salva-
ción de moitas vidas. Tiveron que bogar varias
millas con mal tempo ata chegar á zona do afun-
dimento e ver como o barco quebraba en tres par-
tes e comezaba a afundirse rapidamente. O mar
inzouse de restos do buque e cadáveres.

A dorna das mulleres fixo en total catro viaxes de
case dúas millas cada un, entre ondas bravas.
Bogando coa dorna auxiliadora, nas primeiras via-
xes trouxeron os náufragos entre augas, permitin-
do que se agarrasen ao costado da dorna. Na
derradeira, remolcaron un bote salvavidas con
supervivintes a bordo. No transcurso dunha destas
viaxes houbo un supervivinte que, coa ansia de
subir a bordo á dorna, rompeu un tolete da embar-
cación.

Os náufragos chegaban a terra desfalecidos e
houbo algún que morreu polo camiño debido á
hipotermia, cando xa estaba nas mans salvadoras
das mulleres. Os máis afortunados foron atendi-
dos e levados a unha caseta preto do peirao, onde

Praia de Sálvora. Foto: Adela Leiro



Sálvora: Illa das mulleres salvadoras
42

ARDENTÍA

se fixo unha gran fogueira e se lles deu roupas
secas, fregas e licores para entrar en calor. As
heroínas de Sálvora rescataron do mar e da morte
segura a máis dunha ducia de náufragos.

A dorna que chegou a Ribeira dou parte rapida-
mente ao axudante de mariña do que estaba pasan-
do e este dispuxo todo para saír inmediatamente
cara a Sálvora no pesqueiro Rosiña, que estaba no
peirao de Ribeira con presión nas caldeiras, dis-
posto a saír cara a Vigo.

Cando chegou o Rosiña á zona do afundimento,
xa case que non había supervivintes. Cando vol-
veu a Ribeira, trouxo tan só tres náufragos vivos e
unha nutrida ringleira de mortos esparexidos pola
cuberta. Outros pesqueiros como Virgen del Rosa-
rio, o Opal, etc. tamén colaboraron na recollida
dos cadáveres do Santa Isabel, tanto ese fatídico
día como nos posteriores.

Mentres a cidadanía de Ribeira se entregaba en
atender aos supervivintes, o vello cemiterio de
Ribeira, xa clausurado naquela época, tivo que ser
reaberto para poder dar tanta sepultura. O saldo
final da traxedia foi de 53 persoas rescatadas e
213 falecidas. Os ribeirenses volcáronse en aten-
der ás vítimas dos terribles feitos.

Tras unha intensa campaña de louvanzas na pren-
sa da época, valorando o heroico comportamento

das tres mulleres e máis dunha cuarta, Cipriana
Crujeiras, que axudou en terra, todas elas foron
obxecto de diversos actos de homenaxe e recoñe-
cemento. Así, por exemplo, as catro mulleres,
xunto con seis veciños de Sálvora, foron distin-
guidos coa "Cruz de Tercera Clase con Distintivo
Negro y Blanco" que lles otorgou o "Consejo de
Estado". Xunto coa medalla, tamén se lles conce-
deu unha pensión vitalicia que, co paso do tempo,
acabou sendo máis simbólica que outra cousa.
Tamén foron recompensadas con 18.000 reais
cada unha, aínda que semella que moitas das
colectas populares que se organizaron en diversas
partes de Galiza e de América non chegaron final-
mente ás mans das mulleres en cuestión. Unha
desas colectas foi organizada na Coruña pola
"Reunión de Artesanos" e nela aportaron unha
cantidade, entre outros, ilustres galeguistas como
Manuel Lugrís Freire e outros membros da propia
"Irmandade da Fala" d'A Coruña.

Por outra banda, o Concello de Ribeira recibiría,
pola implicación da súa cidadanía no rescate e
atención dos náufragos, o título de "Moi Nobre,
Moi Leal e Moi Humanitaria Cidade".

As heroínas de Sálvora foron convidadas a parti-
cipar en numeros homenaxes populares en diver-
sos puntos da nosa xeografía como Vigo, A
Coruña, Vilagarcía, etc. Lamentablemente, sobre
elas formouse en certos medios unha lenda negra
que as acusaba de roubar nos cadáveres do nau-
fraxio, cuestión esta totalmente falsa coa que se
tentou desprestixiar os seus actos de heroísmo.
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Introdução

Tradicionalmente era com base no sexo
que se distinguiam as profissões. Profissões para
homens e profissões para mulheres. O mundo do
mar foi sempre entendido socialmente como um
mundo de profissões masculinas.

As comunidades humanas encontraram formas de
lidar com este aspecto, de alguma forma hoje
entendido como sexista e redutor, estabelecendo
as fronteiras entre as praticas de trabalho, mascu-
linas e femininas, mas permitindo sempre que
necessário uma abertura à troca, pura e simples,
dos papéis atribuídos quer ao homem quer à mu-
lher. É nas comunidades piscatórias e agro-pisca-
tórias do norte de Portugal que essa troca é mais
evidente e mais facilmente aceite, na troca de
papéis em que a mulher exerce profissão masculi-
na2.

No caso da pesca, a forte contingência da morte
do homem, frequentemente por naufrágio, com a
viuvez precoce das mulheres, endividadas e sem
outra forma de garantirem o sustento da família,
poderá ser apontada como a principal razão para
vermos mulheres embarcarem a bordo de embar-
cações com tarefas de pescador em muitas das
nossas comunidades litorais.

Mas a morte dos homens da casa não explica tudo:
na comunidade de Vila Chã (Vila do Conde) até
meados do séc. XX as mulheres organizavam-se
como armadoras e eram elas próprias a compan-
ha3, pescando o pilado (pequeno caranguejo) e a
sardinha, andando ao mar tal como os homens,
sem serem viúvas4. Era uma comunidade de fortes
tradições da apanha do pilado e do sargaço (algas
do mar), com redes e a bordo de embarcações de
pequena dimensão, conhecidos como miranços5. 

MULHERES DO MAR PORTUGUÊS

IVONE BAPTISTA MAGALHÃES
JOÃO PAULO BAPTISTA1 

1.

Chegada do barco á praia

1.- Os autores, irmãos, nasceram no Farol de Esposende e são filhos de faroleiro, profissão ligada à vigilância sobre o estado do mar para avi-
sos à navegação e que no séc. XX teve o seu auge em Portugal. 
Ivone Baptista Magalhães é arqueóloga subaquática, Conservadora do Museu Municipal de Esposende e membro da Associação Barcos do
Norte. João Paulo Baptista é investigador de património marítimo, monitor de vela tradicional e Presidente da Associação Barcos do Norte.
2.- O mesmo se passa com a troca em que o homem exerce papéis femininos, com excepção dos socialmente mal conotados pelo comporta-
mento efeminado e que até há poucos anos era motivo de atitudes persecutórias e vexatórias por parte da comunidade, que segregava assim
esses elementos.
3.- Companha: tripulação de embarcação com função de pescadores. Neste caso cada companha tinha entre 3 a 6 mulheres, as embarcações
eram pequenas, à vela e a remo e funcionavam como uma unidade empresarial familiar.
4.- Caso único em Portugal.
5.- Miranço: pequena embarcação tradicional, de roda de proa e popa, cadaste e casco liso, hoje extinta.
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Aponta-se como razão para a substituição dos
papéis masculinos por mulheres, a forte emigra-
ção para o Brasil que despovoou de homens aptos
a comunidade local e a procura de fertilizantes
marinhos por parte de lavradores abastados e que
pagavam em dinheiro vivo6, oriundos de terras do
interior do país. Depressa as mulheres substituí-
ram os homens ausentes garantindo o sustento da
família, exercendo a pesca de manhã cedo e con-
tinuando no resto do dia como lavradeiras, aman-
hando a terra para as hortaliças (couves, nabos,
cebola e alho) e as batatas.

Aponta-se a partir do séc. XVIII a introdução da
produção do milho e da batata na dieta alimentar
portuguesa, sendo considerada responsável por
algumas das maiores alterações na sociedade:
melhora a alimentação, aumenta a esperança e a
qualidade de vida. Desde finais do séc. XVIII até
1960 a produção de milho e batata no litoral norte
cresceu e levou à expansão dos campos agrícolas
para novos terrenos com menor aptidão, ou seja,
terras de solo arenoso e estéril que só a fertiliza-
ção com pilado e sargaços secos ao sol poderiam
tornar fértil.

Essa expansão foi tão intensa que a pesca do pila-
do e a apanha do sargaço se tornaram o verdadei-
ro motor económico da região litoral norte,

gerando fortuna a pescadores e lavradores, que
detinham os meios para a produção (uns o barco,
outros o dinheiro) e dando emprego a milhares de
camponeses sem terras (assalariados e jornalei-
ros), carreteiros e carregadores (que transporta-
vam em carros de vacas ou de bois o sargaço e o
pilado até terras a 60 km no interior do país), men-
digos e cabaneiros pobres.

Os cabaneiros foram os verdadeiros povoadores
das dunas litorais, a partir de finais do séc. XVIII,
construindo as suas cabanas em madeira, criando
a sua prole de filhos, uns empregues na pesca,
outros na agricultura, que deram origem às pri-
meiras povoações na borda de água e que estarão
na origem de povoações como Moledo do Minho,
Afife, Castelo do Neiva, S. Bartolomeu do Mar,
Apúlia, Aguçadoura, A-Ver-o-Mar, Póvoa de Var-
zim, Caxinas, Vila Chã, Mindelo, Angeiras, Cani-
delo, Esmoriz, Murtosa e Ovar.

Em Portugal é em plena Idade Média que as pro-
fissões se organizam de forma estruturada e hie-
rarquizada, mas os regulamentos de cada
profissão só vão surgir muito mais tarde, grande
parte deles já no séc. XVIII através de diplomas
conhecidos por "regimentos". Curiosamente para
as actividades relacionadas com o mar os seus
regulamentos aparecem discretamente já a partir

Á espera dos barcos na praia

6.- Dinheiro vivo: pagavam em moedas e não em género (com ovos, leite, azeite, sistema de trocas).



Mulheres do mar português
45

ARDENTÍA

do séc. XV com pequenos diplomas sobre as pro-
fissões ligadas à construção naval, à pesca, à car-
tografia e à pilotagem de navios.

Desde o séc. XVII que nas sedes de concelho, nor-
malmente Vilas com foros régios, são arroladas as
principais profissões sobre as quais os Senhores
(os donos feudais ou o município), a Igreja ou a
Coroa cobravam imposto. Nestas profissões dis-
tinguem-se algumas exclusivamente femininas:
padeiras, vendedeiras de pão, vendedeiras de
peixe, lavadeiras de roupa, amas de leite, tecedei-
ras, fiandeiras, bordadeiras. No final do séc.
XVIII aparecem as redeiras, cozinheiras, varei-
ras7. No final do séc. XIX aparecem a lavradeira,
a ceifeira, a criada doméstica, a governanta, a per-
ceptora8, a balconista9, a telefonista, a operária
fabril, a costureira e a aguadeira. Com excepção
das amas de leite, da perceptora e da aguadeira,
todas estas profissões chegaram, mais ou menos
intactas, até ao limiar do séc. XXI.

A actual legislação sobre higiene e segurança ali-
mentar obrigou as profissões ligadas à venda
ambulante e na rua de géneros alimentares a um
conjunto de quesitos que vão levar à extinção das
varinas nas ruas dos lugares piscatórios e das ven-
dedeiras de pão nas actuais feiras e recintos de
festas populares. Surgiram ao longo do séc. XX
outras profissões agora desempenhadas por mu-
lheres que alteram significativamente o quadro
das profissões que acompanhamos desde o séc.
XVII. Interessa-nos particularmente as ligadas ao
mar, sobretudo às pescas, porque a pesca terá sido

de facto um dos principais sectores de emprego,
com a criação de condições de vida associadas
directamente às actividades a montante e a jusan-
te da pesca.

2. O inventário das profissões das mulheres do
mar

Esquecendo a comunidade de mulheres pescado-
ras de Vila Chã, até agora consideradas um caso
único em Portugal, interessa-nos identificar o
elenco de profissões ligadas ao mar desempenha-
das por mulheres.

A modernidade, quer dizer a introdução da tecno-
logia e dos recursos tecnológicos na sociedade
actual, faz com que os próximos 20 anos sejam o
tempo limite para a extinção continuada de muitas
das profissões que até agora conhecemos. A pró-
pria lei dos estados membros fará o resto, como
será o caso para os produtos alimentares vindos
directamente do produtor para o mercado público,
que passará a ter um controle sanitário, com o
obrigatório embalamento e empacotamento com
indicação do lote e validade do mesmo, originan-
do a industrialização do que era, até então, artesa-
nal. Entendemos que estas são razões suficientes
para um inventário, mesmo que sumário, das pro-
fissões das nossas mulheres do mar.

O presente trabalho resulta de um levantamento
de profissões no Minho litoral e no Entre-Douro e

7.- Vareira, também dita varina, pregoeira, peixeira: vendedeira de peixe que anda de terra em terra a vender e a apregoar a venda do seu
peixe.
8.- Do Inglês, misto de professora particular e criada com estatuto especial.
9.- Rapariga de balcão em boutiques de roupa e acessórios, farmácias, mercearias e salões de chá.

Mulheres a varar uma embarcação

Concertando as redes
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Minho Litoral, território atlântico compreendido
entre os Rios Minho e Douro, com cerca de 60 km
de extensão. As profissões foram organizadas por
sectores e apresentam-se as localidades sempre do
norte para o sul:

2.1. Pesca

- Redeiras: fazem e atam rede, atam e armam
armadilhas de rede (murejonas e covos), estão
presentes em todo o território em análise;

- Peixeiras: vendem peixe, em bancas de merca-
do, de hipermercado e lojas próprias ou na rua,
estão presentes em todo o território em análise;

- Rematadeiras: compram o peixe em leilão legal
na Lota11, estão presentes em todo o território em
análise;

- Mariscadeiras: apanham os mariscos e peixes
que ficam retidos nas poças de água e pedras
quando a maré baixa. Em Carreço e Afife cha-
mam-se despesqueiras a estas mulheres que
andam na despesca de vara, comprida e em cuja
extremidade engata um gancho, que serve para
andar aos polvos e que usam para se equilibrarem

Fig. 4 Mulheres mariscadoras de mexilhão de Moledo do Minho cerca de 1905

Fig. 1 Concertando as redes no fieiro10 da praia cerca de 1930

10.- Fieiro é o nome dado na Póvoa de Varzim e arredores ao areal junto à praia onde antigamente se estendiam as redes da sardinha a secar
e onde se concertavam, trabalho esse realizado quase só por mulheres. Ou o local na praia onde os pescadores se reúnem para observar o
tempo e o mar.
11.- Docapesca, sistema nacional e integrado de serviços de lota e vendagem de pescado em Portugal.

Fig. 2 Venda de sardinha junto da ribeira de Viana.

Fig. 3 Venda de peixe seco na praia da Nazaré, sendo esta actividade um misto de arte-
sanato turístico na actualidade
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no alto das pedras quando a maré começa a encher
e precisam de regressar a terra. Estão presentes em
todo o território em análise;

- Pescadora: vai ao mar embarcada numa embar-
cação de pesca, encontram-se casos ao longo do
séc. XX em Esposende e em Vila Chã; está extin-
ta neste território. 

- Marinheira-Pescadora: em 1986 com a criação
da Escola FORPESCAS (Centro de Formação
Profissional para o Sector das Pescas) com Dele-
gações em Viana do Castelo, Póvoa de
Varzim/Vila do Conde e em Matosinhos iniciou-se
a formação profissional para jovens mulheres que
ingressavam na carreira como Marinheiro-Pesca-
dor, podendo prosseguir para Arrais, Mestre e
Contra-Mestre de Pesca. Algumas destas mulhe-
res ainda continuam no activo12.

2.2. Sal

Salineira: faz flor de sal, extinta neste território;
praticou-se em Viana do Castelo (Meadela e Santa
Marta de Portuzelo).

Saleira ou mulher do sal: faz o transporte de sal
em pequenas caixas à cabeça para carregar o
porão de um navio do bacalhau, ou a descarga do

navio de transporte para o armazém do sal. Extin-
ta neste território13, praticou-se em Caminha,
Viana do Castelo, Vila do Conde e Matosinhos.

Salgadeira: faz a cura do bacalhau com flor de sal
e exposição solar em latada por vários dias até
ficar seco e pronto para ser vendido. Conhecidas
como seca do bacalhau, as grandes extensões de
latada foram substituídas por pequenas e moder-
nas estufas a quente, que em poucos dias fazem a
mesma cura (com prejuízo do sabor, dizem os
entendidos e sem necessitarem dos cuidados e
vigilância das salgadeiras). Existiram em Camin-
ha, Viana do Castelo, Darque, Vila do Conde e
Matosinhos. Actualmente está extinta.

2.3. Transporte

- Barqueira: faz o transporte de pessoas e bens
em barcas de passagem nos principais rios, antes
da revolução rodoviária dos anos próximos de
1950. Existiu no rio Lima (lugar de Passagem,
Ponte de Lima) e no Rio Cávado (Prado); está
extinta neste território.

12.- O sector da pesca em Portugal ressente-se da falta de investimento do Estado e da própria conjuntura internacional, que mergulhou o país
numa recessão económica.
13.- Tal como a própria pesca do bacalhau, extinta nos moldes tradicionais que lhe conhecíamos. Actualmente a captura de bacalhau faz-se
em modernos navios fábrica. Só há um registado no Porto de Viana do Castelo.

Fig. 5 Descarga de sal de um navio para o armazém. As mulheres com as gamelas de
sal à cabeça em Viana do Castelo.

Fig. 6 Seca do Bacalhau da Empresa de Pesca de Viana na localidade de Darque,
vendo-se as latadas de arame e os bacalhaus a secar, que eram de tempos a tempos
voltados, para a seca ser uniforme.
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2.4. Doméstica

- Rendilheira de bilros: renda de influência
Bretã, exclusiva das comunidades piscatórias de
alto mar, como as bacalhoeiras. Existe em Vila do
Conde, onde a actividade de rendilheira tem

museu próprio (Museu das Rendas) com ateliers
de formação em Bilros.

- Rendilheira de agulhas, tricote, crochet, meia e
malha, presente em todo o território em análise,
com especial importância na Póvoa de Varzim;

- Doçaria: Variada, considerada de origem con-
ventual e fruto da educação que as freiras davam
às meninas órfãs dos pescadores, presente ainda
em Caminha, Viana do Castelo, Fão (Esposende),
Vila do Conde, Cantareira (Porto), Afurada (Vila
Nova de Gaia) e Ovar.

2.5. Apanha de algas

- Sargaceira: faz a apanha de sargaços arrojados
à terra pelo mar na época das maresias (Maio a

Fig. 5 Barqueira do Lugar da Afurada, no rio Cávado, em Novembro de 1965. É Rosa
Ferreira de Sousa, dona do maior barco de passagem.

Fig.7 Mulher rendilheira de bilros a trabalhar á porta de casa Vila do Conde

Fig.8 Almofada de bilros de Vila do Conde

Fig. 9 Rendilheiras de bilros e de agulhas de Viana do Castelo



Mulheres do mar português
49

ARDENTÍA

Setembro). Actualmente utiliza a ajuda de um
tractor agrícola, com o qual transporta de uma só
vez vários quilos de sargaço para o alto das dunas,
onde o deixa a secar estendido numa camada fina
e compacta, a que se chama manta de sargaço.
Ainda se pratica em Carreço, Anha, Castelo do
Neiva, Marinhas, Fonte-boa (Sedovém), Apúlia,
Aguçadora e A-Ver-o-Mar;

- Jangadeira: faz a apanha do sargaço na costa,
em dias calmos, a bordo de uma jangada de tron-
cos ou de cortiças14, usando para o corte das algas
uma vara comprida em cuja extremidade engata
um foicinhão (foice curva de grande dimensão).
Considerado proibido o corte da alga viva por ser
actividade depredatória, foi extinta na década de
1960. Praticou-se em Anha, Castelo do Neiva, S.
Bartolomeu do Mar, Apúlia e A-Ver-o-Mar.

Existem ainda localmente algumas profissões des-
empenhadas por mulheres que não incluímos
neste inventário por não serem profissões especí-
ficas das mulheres do mar, como é o caso das pro-
prietárias e empregadas em casas de pasto (hoje
convertidas a restaurante), das tabernas, cafés,
mercearias e padarias, os locais próprios das
comunidades piscatórias que as mulheres também
frequentam e onde a vida fervilha de linguagem,
corporal, gestual e sonora, porque as gentes do
mar, sobretudo as mulheres, são ruidosas e andam
em grupo, quase sempre apinhadas de filhos
pequenos e netos, que se escondem por trás das
saias e aventais com que orgulhosamente se tra-
jam e se identificam perante as outras comunida-
des.

3. Um caso exemplo: A pescadora de Ribeira
Grande S. Miguel, Ilha dos Açores15

A palavra na primeira pessoa:

Quem é?
Chamo-me Zilda Maria Paiva Silva, tenho 38
anos, vivo na freguesia de Ribeira Grande na Ilha
de São Miguel nos Açores. Sou casada com um
pescador, e comecei a ir ao mar com o meu mari-
do há seis anos. Também tenho um filho de 17
anos que anda ao mar.
Tirei a carta de Pesca local o que me permite
governar um barco até 9 metros e navegar até ás
12 milhas.

Em que tipo de embarcação pesca?
O meu barco chama-se ‘Manuel Elias’, é uma
embarcação com 7 metros de boca aberta.
As artes que uso na pesca são redes de emalhar,
que compro na Galiza por lá serem mais baratas
que em Portugal. Mando vir os panos de rede e
depois sou eu que preparo as artes, entralho as

14.- Existem nas mesmas comunidades dois tipos de jangada, que variam no tamanho e na construção. Uma é a jangada que parece um estra-
do do carro de bois e que leva rodado para ser transportada como um carrinho de mão. A outra é uma espécie de padiola ou carrela cheia de
rolos de cortiça que se chama corticeira e que é transportada por duas pessoas, uma à frente e outra atrás e que na água se desloca muito bem.
15.- Entrevista efectuada aquando da realização do Fórum Nacional das Pescas Mudança de Maré, nos dias 17 e 18 de Novembro de 2006
realizado nas instalações da Escola de Pesca e Marinha de Comercio e no IPIMAR, dia 18, em Lisboa.

Fig.10 Sargaceiras do Castelo do Neiva, vestidas com as roupas de ir ao sargaço;
branquetas de lã e chapéus sueste na cabeça, trazendo os rodafoles do sargaço.
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redes, coloco as vigias16 e os chumbos, pois tam-
bém aprendi a ser redeira. Quando se estragam no
mar também sou eu que as remendo.

Que visão tem da Pesca nos Açores?
A minha visão para o futuro na pesca é pessimis-
ta. O pescador cada vez ganha menos, o peixe
cada vez é mais barato. No meu caso prefiro pes-
car no Inverno porque no Inverno o peixe é mais
caro e ganha-se mais. No verão o peixe é vendido
abaixo do valor real e não se ganha o suficiente
para as despesas do barco. Se o peixe fosse mel-

hor pago, não fazíamos um esforço de pesca tão
grande, assim para ganharmos o suficiente temos
de pescar mais, se com menos peixe obtivéssemos
o mesmo dinheiro, o esforço de pesca era menor
com benefícios para a manutenção das espécies,
mas não me parece que seja essa a visão dos
governantes. Mas isto não é um futuro risonho

Era habitual, as mulheres andarem ao mar nos
Açores, ou mais propriamente em São Miguel?
Não era da tradição a mulher andar ao mar aqui na
ilha, os pescadores antigamente diziam que uma
mulher a bordo dá azar. Mas hoje os tempos
mudaram, e os homens já nos aceitam, aqui temos
mais algumas mulheres a pescar.
No ano de 2002 foi aprovado um projecto aqui
nos Açores chamado Mudança de Maré17 onde
estiveram inseridas muitas mulheres da pesca, e
que nos proporcionou mais conhecimentos e apti-
dões, portanto hoje estamos em pé de igualdade
no domínio da arte da pesca com os homens, e
eles já nos aceitam. No meu caso pessoal pesco
com o meu marido.

Créditos fotográficos:
Arquivos dos Autores

16.- Em São Miguel chamam vigias ás pequenas bóias de plástico (antigamente em cortiça) que fazem a flutuação das redes.
17.- Mais informações em: www.equal.pt, www.umar-açores.org e www.umarfeminismos.org

Fig.11 Entrevista a Zilda Silva, uma pescadora dos Açores.

Descargando salPreparando as redes
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on resulta doada a xuntanza entre o Miño e
este seu afluente, o Narla, que escorre apre-

surado dende as terras montesías de Friol e vén
rematar a súa andaina acó nas beiras estremas de
Outeiro, nunha viaxe secular acompañada dun
estarabouzar constante das súas augas que loitan
na procura de labrar camiño por entre penedos
desafiantes, que dificultan o seu paso. Terras bra-
vas son as testemuñas dos derradeiros folgos deste
río, mais nas que bulen a vida e os recordos das xa
escasas xentes ribeireñas coas que un pode aínda
conversar e desfrutar dos seus relatos. Tal aconte-
ce coa Señora Paz, que gasta demoradamente os
días na Casa dos Trollos, alá no fondo da vagoada
que cadra fronte por fronte co lugar de San Paio.

-"Agora é mel en comparanza de cando eu era
moza, -afirma rebuscando as palabras nos relan-
zos da memoria-. Acordo que para ir a Lugo
subiamos de par da fonte das Latas, que, por certo,
ten unha auga moi xeitosa, e logo, en deixando
atrás as casas de Parada, tiñamos que atravesar
acolá por baixo de onde está a ponte de Portoda-
res, pola pasadela da viga, unha trabe enorme de
madeira colocada por enriba da auga. Máis tarde
construíron a ponte de pedra no lugar do antigo
porto por onde cruzaban os carros e, á hora de pór-
lle o ramo, celebrouse o albaroque cunha grande
festa na parroquia á que se convidaran festeiros e
todo; aquela obra fixera moito avío para as casas
desta banda, xa ora. Por estoutro lado pasabamos
para San Paio, lugar que cadra aí de fronte a ese
vello castiro, -sinala erguendo a man-, polos
Pasos, -que son unhas pedras de cantería coloca-
das no leito do río, polo de agora ben conservadas,

mais con sinais dun desgaste importante provoca-
do por tantas idas e voltas-. Era unha casa que tiña
moito circundo, con capela de seu na que seica se
celebraba romaría na honra de San Pedro, aínda
que eu xa non acordo a facela.

A día de hoxe as beiras do río están de mal andar
pola escaseza de xente que traballe as leiras, mais
antes era doutro xeito pois, entre a recolleita da
estrume e os rabaños de gando da habenza, os
carreiros estaban limpos e podía chegarse doada-
mente ata O Pazo e Santa Comba ou mesmo a
Bravos, lugar aquel onde acordo ter ido moitos
anos de merenda á romaxe de Nosa Señora, que
cadraba polo oito de Setembro. Das casas de Para-
da non faltaba ninguén; lembro que marchabamos
por un camiño que pasa aquí enriba polo medio do
monte da Estivada Nova e despois cruzabamos o
río por unhas penas que había aló no Pazo. Para
comer era costume de vello o levar unhas camba-
das de peixes fritidos, pescados os días anteriores,
que se conservaban ata as vésperas nunha arca de
madeira depositada no fondo do río".

Por esta zona o Narla baixa moi encaixado sendo
posíbel, para quen aquí se achegue, percibir antes
o bruar dos cachóns da corrente ao brincar por
enriba das pedras que a propia imaxe da auga,
agachada por entremedias da abundante vexeta-
ción que nace nas ribeiras e da que medra nas
moitas ínsuas que enchen o seu cauce. As augas
demóranse acó en infinitas voltas e reviravoltas,
cada unha delas cunha historia ou suceso que a
nosa contadora semella ter gardados na mente con
asombrosa frescura.

ENTRE OS PENEDOS DO NARLA

ORLANDO VIVEIRO VEIGA

N
Río Narla. Foto: Orlando Viveiro
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-"Acolá queda o Bocelo, -apunta ollando para un
lugar situado río abaixo-, onde houbera caneiro de
pillar anguías que aínda se conserva; tamén está o
Petarón, chamadeiro que fai clara referencia ao
estourar da auga contra as penas, e máis adiante a
Croa do castro, que observa dende o alto o deva-
lar das augas que baixan ao seu carón, como
facéndolle as cóxegas, e prestaban protección aos
moradores pola caída do norte". 

"O Narla ten a sona de río moi inchón, -continúa
a Señora Paz-, e pode que sexa certo, mais tamén
é de xustiza dicir que tanto enche como reve e por
outra banda a súa pesca sempre foi moi abundan-
te e sabedora polas augas tan limpas que levaba;
daba uns peixes que namoraba o bon comer que
tiñan e as panchiñas tan fermosas con aquela súa
barriga branca".

-E as anguías?,- preguntamos nós deixándonos
enredar nos remuíños da conversa.

-"Cando baixaban as anguías había un tremendísi-
mo balbordo en toda a aldea, daquela había moi-
tos caneiros, sobor de todo no Miño, que baixa
pola outra punta da parroquia, mais tamén aquí no
Narla, onde á parte do antes dito do Bocelo hou-
bera un en San Paio e outro en Portodares. Todos
os veciños estabamos agardando a baixada das
primeiras, feito que, segundo o dicir dos máis
vellos, era cousa celebrada que acontecera antes
de ter caído os ourizos dos castiñeiros, xa que se
non, ao darlles no bico, picábanas e non baixaban.
Cando chegaban as enchentas do río polo outono,
a xente tirábase aos caneiros e, uns armando e
outros carrexando, gastabamos alí toda a noite. Ao
día seguinte procediamos a engambitar nelas, pre-
parando a pesca para a venda nos mercados, cousa
que se levaba a cabo tendo en conta o peso: as
grandes, por unidade, e as pequenas, por lotes, que
aquí tiñamos por costume facer colocando seis
anguías en cada libra.

Non se vendían todas, -continúa-, pois unha parte
delas quedaba sempre para o consumo da casa; así
era cousa habitual comelas frescas durante os días
que duraba a baixada, mais logo o resto abríanse e

unha vez limpas salgábanse, do mesmo xeito que
a carne dos porcos, e despois de ter tomado o sal
pendurábanse para proceder á súa cura, conser-
vándose deste xeito boa parte do ano. Á hora de
cociñar había que as desalgar e xa quedaban listas
para botar á cazola: o resultado era un bocado moi
gustoso, tanto fritidas con aceite e allo, como gui-
sadas, que eu preparaba vertendo primeiro unhas
pingas de aceite e no fondo unha rea de cebola,
logo enriba uns toros pequenos de anguía e des-
pois outra rea de cebola e máis toros, así ata
encher a cazola, podendo botar unha chisca de
azafrán para darlle algo de cor. Quen me dera
agora a proba!..." -remata dicindo a Señora Paz,
toda chea de razón.

Esmorece a tarde e o sol ponse por tras dos mon-
tes de San Paio. Aló no fondo do val pode verse
debuxado un carreiro serpeante de ameneiros e
caxigos que presta acubillo sombrizo agachando a
presenza do Narla, confirmada polos ecos esvaí-
dos do bruar das súas augas. Chega o inverno na
chaira e con el as longas noites ao carón do lume,
acaídas para repaso de historias e recordos. Ana-
cos dun saber conservado e transmitido dende hai
centos de anos, arquivado na memoria de persoas
coma esta muller de Parada, que agardan unha
vontade disposta que o recolla evitando así o seu
esquecemento definitivo.

Pasos no río Narla. Foto: Orlando Viveiro
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CANDELARIAS, CANÓNIGAS, CANOURAS, CAROLINAS, CARRACHENTAS,
CATALINAS, MANTIDAS, MONTAÑESAS, PALMATORIAS, POUBANAS

BAÑISTAS LABREGAS NO MAR GALEGO DE ONTE

EMILIO XOSÉ ÍNSUA

GRUPO ETNOGRÁFICO
"MASCATO" (CAMBADOS)

on se sabe con certeza cando comezou o
costume ou rito, mais o certo é que desde

mediados do século XIX escritos de autores como
o pontevedrés Jesús Muruais documentan a pre-
senza en moitas praias do noso país dun tipo sin-
gular feminino que acudía aos areais desde as
zonas do interior para tomar os baños e que sobre-
viviu, cando menos, ata ben entrada a segunda
metade do século XX, en que as transformacións
sociolóxicas acabaron coa súa presenza.

Este tipo popular de orixe labrega recibiu denomi-
nacións específicas nas diferentes zonas. Así, na
Mariña oriental luguesa, onde frecuentaban a
praia focega da Rapadoira ou o areal ribadense de
Porcillán, procedentes de Alfoz, O Valadouro,
Abadín, Vilalba ou mesmo A Fonsagrada, recibían
o apelativo de canónigas, canouras ou candela-
rias.

Na Terra de Viveiro, á que acudían desde lugares
como Ourol, Cabanas ou Riobarba para se baña-
ren na praia de Covas, eran denominadas, con des-
pectividade manifesta, carrachentas, circunstan-
cia que posibelmente fixo nacer de maneira máis
ou menos directa, como resposta, algunha cantiga
popular como a que recolle o poeta, médico e líder

republicano mindoniense Leiras Pulpeiro no seu
libro Cantares Gallegos (1911):

Anque che son de Montaña,
ándoche ben limpa e fresca;
que anque che son de Montaña,
non che son das carrachentas.

Na Coruña, coas súas praias de Riazor e o Orzán,
as bañistas labregas, procedentes moitas delas do
interior lugués, recibían o nome de catalinas,
entanto nos areais e vilas costeiras da Terra de
Trasancos (Cedeira, Ferrol...) o cualificativo máis
socorrido foi o de carolinas, se ben tamén se lles
chamou, como noutros lugares, montañesas.

Pola súa vez, nas Rías Baixas (Porto do Son, Vila-
garcía, Marín, Pontevedra, Vigo, Gondomar,
Baiona...) o denominador máis frecuente foi o de
mantidas, que conviviu a carón das etiquetas de
palmatorias e, sobre todo, poubanas. Esta última
denominación quizais teña algo a ver coa palabra
poubea, coa que se designaba en certas áreas un
tipo de casa aldeá, pequena e de aspecto pobre.

Fermín Bouza Brei, nunha nótula que achega para
a sección "Arquivo Filolóxico e Etnográfico de

N
Praia de Vista Alegre, Vilagarcía de Arousa, ca. 1915
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Galiza" do boletín Nós (nº 90, 15 de xuño de
1931), fornece aínda algunha denominación máis
das que acabamos de anotar. É o caso de postales,
que se aplicaba ás bañistas na cidade da Coruña e
mais o de bienvenidas, propio da vila de Ribadeo.
Tamén anota o autor de Nao senlleira que nas
praias de Marín e na da Hortiña (ou Vista Alegre)
en Vilagarcía de Arousa, as bañistas aludidas con
estes cualificativos de xorne despectivo replica-
ban aos seus insultadores co berro de ¡afamados!.

A escritora viveiresa Fina Roca, grande coñecedo-
ra deste tema que nos ocupa, ten vinculado a esta-
cionalidade un tanto serodia destas bañistas, que
acudían ás praias máis ben nos finais de agosto e
durante a primeira quincena de setembro, ao feito
de teren que deixar feito previamente no seu lugar
de residencia algúns labores agrícolas, como
gadañar a herba, facer a malla ou botar a semen-
teira de determinados produtos, como os nabos ou
cimós. Desde esta perspectiva, a súa visita aos are-
ais podería interpretarse como unha especie de
‘merecido descanso’ despois das duras faenas do
verán.

Que non acudisen canda elas os seus homes sería,
entre outras consideracións, consecuencia da
necesidade de que alguén ficase na casa labrega
ao coidado dos animais, mais debemos ter en
conta que tamén se deu noutras zonas do país un

fenómeno semellante ao das poubanas, mais con
carácter masculino: está documentado polo etnó-
grafo Xaquín Lourenzo, Xocas, e corroborado
polo antropólogo sonense Calo Lourido, o costu-
me de moitos labregos ourensáns de viaxaren nos
finais da tempada estival ata lugares como Porto
do Son, para tomaren os baños. Recibían estes
labregos os cualificativos de mantidos ou cande-
leros.

Non pode pasar desapercibida, en todo o caso, a
notoria ritualización con que as poubanas afronta-
ban os seus baños, porque semella resultar indica-
tiva dalgún tipo de funcionalidade máxica e
panteísta, sexa depurativa, curativa ou simple-
mente salutífera. A amentada Fina Roca escribe a
este respecto, referíndose ás carrachentas da praia
de Covas, que "su ‘veraneo’ tenía fines curativos
y estaba ligado a la superstición popular del Culto
al Agua". Pola súa vez, Chema Bouzó recolle
unha cantiga popular coa que as mantidas do Val
Miñor agradecían a acción benefactora que os
baños e algas da praia da Cuncheira exercían
sobre a súa saúde:

Adeus Cuncheira queridiña:
algas, auga e canto ti tes.

Cheguei xunto a ti tollidiña
e vou sana polos meus pés.

Praia da Cuncheira, Baiona, a principios do século XX. Bañistas labregas e de clase alta procuran non mesturarse ao pé do mar.
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Sobre este tipo de culto á auga mariña, asociado á
fertilidade e á sanación, téñense debruzado diver-
sos etnógrafos e antropólogos de noso. Bouza
Brei escribiu o traballo "Mitología del agua en el
Noroeste Hispánico" (1942), Chao Rego aludiu a
el no seu delicioso O Libro da auga (1995) e
Mariño Ferro recolleu a súa presenza no manual
Antropoloxía de Galicia (2000).

Ao lado desta máis que probábel motivación
máxico-relixioso-panteísta de fondo, tamén é ver-
dade que desde mediados do XIX foron cada vez
máis os médicos que lle insistiron aos seus pacien-
tes sobre os beneficios da auga, quer termal, quer
mariña. Non é, pois, casualidade, que o fenómeno
das poubanas corra en paralelo ao auxe especta-
cular do consumo de augas minero-medicinais nas
termas e balnearios de moitas localidades do noso
país, como ten documentado o doutor Fausto
Galdo na súa Introducción a la Historia de las
aguas minerales de Galicia (1995).

Os baños ou inmersións que realizaban as labre-
gas, segundo algunhas fontes, tiñan que realizarse
durante tres anos consecutivos, nun máximo de
tres días. O número de inmersións tiña que ser
impar, nin menos de sete, nin máis de trece. O
habitual é que fosen nove, número que está pre-
sente, como é ben sabido, no ritual de fertilidade
("baño das nove ondas") que tiña lugar na praia da
Lanzada durante a madrugada do domingo no
derradeiro fin de semana do mes de agosto. Con
todo, outras fontes, como o cronista mindoniense
Eduardo Lence Santar, indican que o rito obrigaba
a facer entre doce e catorce baños en catro días.

Nos baños, que se realizaban tanto pola mañá,
desde primeira hora, como pola tarde, até o solpor,
participaban avoas, nais e fillas, que adoitaban
camiñar todas xuntas, en grupos compactos e de
mans dadas, polas praias e polas rúas da vila ou
cidade próxima ao areal.

Estas mulleres alugaban polo xeral un cuarto en
casas particulares ou pousadas da vila ou cidade,
con dereito a cociña. Para aforraren en manuten-
ción, levaban canda si, alén do colchón con recheo

de cosco de millo, produtos da aldea (chourizos,
queixos, patacas, verzas...) e facían o caldo, que
lles duraba polos días da súa estadía. Esta "abun-
dancia" e esta "autosuficiencia" culinario-gastro-
nómicas está na base da denominación de
mantidas coa que foron alcumadas, mais foi causa
de inxustizas e abusos, pois en moitas localidades
impuxéronlles o pagamento do fielato.

Tamén as mulleres que lles alugaban temporal-
mente os cuartos ás canónigas acabaron recibindo
denominación específica, cando menos na área da
antiga provincia mindoniense: manxupeiras, pala-
bra que orixinariamente se aplicaba á cociñeira
descoidada. O xa citado Chema Bouzó comenta
que en Baiona as poubanas, que viñan desde luga-
res do interior pontevedrés como Malvas, Seixas,
Mos, Vilachán ou Areas, repetían ano tras ano
parada e fonda nas mesmas casas, o que acababa
creando lazos de certa amizade entre inquilinas e
caseiras.

As carrachentas non estaban ben vistas en deter-
minados círculos e sectores da sociedade, levados
do seu indisimulado clasismo e do seu complexo
urbanita de superioridade. Pola época en que,

Bañistas de clase alta xunto á caseta para mudar a roupa na praia. Foto: José Mª. Massó
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seguindo o propio costume da familia real espa-
ñola de veranear na praia da Concha donostiarra,
moita aristocracia, moita clerecía, moito militar e
moito novo rico comezaban a ocupar as praias
para o seu lecer e a súa saúde, a presenza desas
labregas pobres resultáballes "incómoda" e
mesmo facían por evitar a excesiva proximidade
con elas na beira do mar. Probabelmente como
lóxica reacción defensiva a esta hostilidade máis
ou menos manifesta que contra elas se dirixía, as
candelarias acababan por autoisolarse grupal-
mente, como testemuña Antonio de Bade na
Revista de Estudios Miñoranos (nº 3, 2003) ao
falar das bañistas labregas que acudían á praia de
Lourido, en Gondomar:

Escribindo no diario madrileño El Sol, en setem-
bro de 1924, sobre as aberracións arquitectónicas
e urbanísticas que as clases pudentes cometían ao
edificaren as súas residencia de verán nas zonas
costeiras da Galiza, o xornalista viveirés Antón
Villar Ponte ironizaba no artigo intitulado "Pre-
textos gallegos. La arquitectura profanadora de
nuestros campos" sobre o presunto ‘bo gosto’ e a
suposta ‘superioridade estético-cultural’ desas cla-
ses, que, levadas do clasismo máis descarnado,
non perdían ocasión para ridiculizaren a indumen-
taria das catalinas:

O propio Villar Ponte, que coñeceu o tipo femini-
no a que nos referimos xa na súa infancia viveire-
sa e que se viu acompañado por el tanto na súa

Praia do Orzán, A Coruña, a comezos do século XX

"De toda aquela fauna humana, chamaban espe-
cialmente a atención as que viñan das ignotas
terras de Morgadáns, Prado e Vilas, e que os seño-
ritos da Vila cualificaban cun certo desprezo de
pouco civilizadas, facendo chistes e comentarios
algo esaxerados e por suposto inxustos. Entre elas
mesmas falaban a gritos, e ademais ían vestidas
totalmente de negro, con pano na cabeza e longas
saias. Era imposible adiviñar calquera forma femi-
nina embaixo daqueles ‘burkas’, a súa timidez
facía que nada máis pisar a area da praia se afasta-
sen dos demais para montar o seu propio campa-
mento, protexido de miradas alleas. Semellante
comportamento confirmáballes a moitos a teoría
do seu primitivismo".

¡Y aún hay quien pretende mofarse de esas aldea-
nas que irrumpen durante los meses de estío en
nuestras poblaciones de mar y playa, y a las que se
las conoce por la denominación de catalinas o pou-
vanas, al contemplarlas con los colores chillones
de sus trajes y pañuelos! [... ] Y así, cuando alguien
se ríe de las catalinas, por lo exóticas que resultan
en las urbes, sin comprender las causas de su exo-
tismo, nosotros pensamos que hay mayores moti-
vos aún para reírse de las casas de campo de los
señores urbanos. Porque éstas sí que no responden
a otra razón que la del mal gusto y completa falta
del más elemental sentido estético, mientras que
aquéllas podrían dar tema para una bella exégesis
etnográfica.
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estadía focega como nos longos anos en que resi-
diu na Coruña exercendo o xornalismo, é autor
dun dos retratos máis conmoventes e compasivos
que se teñan feito nunca das catalinas, publicado
en setembro de 1928 na sección "Galerías" do dia-
rio vigués El Pueblo Gallego co título de "La gran
tragedia gallega". A ese retrato pertencen os
seguintes parágrafos:

Claro que ese desprezo pola poubanas que certos
sectores practicaban acababa contaxiándose á
hora de considerar outros bañistas ou ‘veranean-
tes’ "máis respectábeis", como testemuña un arti-
go intitulado "Catalinas y Lorenzos", publicado
no xornal lugués El Regional (12.9.1902), en que
se protesta iradamente contra a consideración de
todos os lugueses que pasaban unha tempada na

Coruña, sen distinción, como carolinas e lorenzos
(isto é, "paletos"). O anónimo autor, despois de
lembrar que os lugueses aludidos ían á urbe her-
culina "á dejar entre las uñas de avaros posaderos
é indignos truchimanes, las míseras pesetas guar-
dadas tras mil afanes y sudores para la temporada
de baños", poñía ramo ao seu artigo ameazando
cunha hipotética mudanza de destino deses bañis-
tas lugueses a outras praias galegas, co conse-
guinte impacto negativo na economía coruñesa
que iso tería: "Nadie soporta que le escarnezca y
le insulte aquel á quien le paga".

Tres eran, en resumidas contas, os elementos ou
circunstancias que certos sectores da sociedade
das cidades e vilas costeiras que acollían as bañis-
tas de orixe labrega mal admitían delas. En pala-
bras de Bouza Brei, eran eses elementos "a
indumentaria, os costumes e o deambular pouco
desenvolto".

A indumentaria das poubanas era, a ollos da pre-
xuizosa sociedade vilega e urbana da época, un
auténtico festival de prendas charramangueiras,
de cores chillonas e desconxuntadas ou de pren-
das de tétrica e abafante negrura. A iso sumemos
que, a falta de ‘bañadores’ adquiridos en tendas á
la páge, as poubanas botaban man de lenzos de
liño ou dunha especie de longos sacos para se

Esas pobres mujerucas, unas enlutadas y otras ves-
tidas con trajes chillones y grotescos, que muestran
la trenza del pelo saliendo del pañuelo en que
enfundan la cabeza; de saya corta, que forma ver-
dadero contraste con la saya larga de las rapaciñas;
de cara triste y melancólica, como las de las vacas
mansas, sus fieles compañeras de trabajo; esas
pobres mujerucas que son una absoluta negación
del sexo, pues carecen de toda feminidad (pies
deformes, manos romas y escamadas, negadas para
el tacto, piernas sarmentosas, vientres dilatados,
pechos flácidos, hombros esqueléticos) represen-
tan el molde vivo donde se viene formando nuestra
raza. La aldea gallega (y en Galicia lo aldeano es
casi todo) resulta así aquella fábrica de esclavos de
que habló Cabanillas.
Esas mujerucas depauperadas por el rudo trabajo y
la alimentación insuficiente, pletóricas de manse-
dumbre, horras de todo consuelo espiritual, pasto
del bocio, la clorosis y el escrofulismo, viudas de
vivos o huérfanas de vivos, de las que, algunas, por
la escasez de varones que motiva el éxodo emigra-
torio, se entregan al primer decidido con la misma
naturalidad que las gallinas al gallo, [no] impor-
tándole que el fruto resultante del imperativo cate-
górico de la especie pueda o no ser legalizado en el
registro civil, ya que lo que les preocupa es hacer-
se madres y contar con un hijo susceptible de auxi-
liarles más tarde, en las horas de la vejez; esas
mujerucas que no suelen inspirar gran respeto a los
habitantes de nuestras urbes, resultan protagonistas
de la grande, honda e incruenta tragedia, que se
desarrolla a diario en la espléndida naturaleza del
rús gallego. Son, por decirlo así, los supremos tes-
timonios del pavoroso problema sanitario de nues-
tro país.

Vilagarcía. Vista da praia.  Ca. 1915
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meteren na auga, co que o contraste máis absolu-
to coas refinadas e benvestidas damas urbanitas
que frecuentaban os areais ficaba garantido. Na
sección "Ladridos" do xornal satírico ¡Guau...
Guau! de Foz, correspondente ao número de xullo
de 1906, aludíase a esta indolencia indumentaria
das canónigas ou bienvenidas nestes termos:

Determinados comportamentos das poubanas
tamén provocaban o escándalo e o desagrado dos
benpensantes. Así, o feito de andaren case sempre
en grandes grupos e collidas das mans. Tamén o
falaren a berros, o atuluraren na auga e o brinca-
ren sen recato durante o baño, en parte pola frial-
dade do líquido elemento, en parte pola ledicia
case infantil que experimentaban. Velaquí como
as retrata neste aspecto o escritor mindoniense
Noriega Varela nalgunhas décimas do seu poema
"Prás canónigas":

E véxase como ironizaba o ¡Guau...Guau! focego
(cuarto ‘ladrido’, agosto de 1906), nun artigo asi-
nado co pseudónimo ‘Chori-Buru’, a respecto
desa extravertida, ruidosa e tonificante maneira de
se bañaren as poubanas:

É un feito constatado que a presenza de poubanas
nunha determinada zona aumentaba a probabili-
dade de que se producisen aventuras eróticas,
mesmo que fosen adúlteras. No propio
¡Guau...Guau! (cuarto ‘ladrido’, agosto de 1906)
ironizábase sobre o incremento de polbo fresco na
praza da localidade, en velada alusión, entende-
mos, aos homes que intentaban aproveitar a opor-
tunidade para manteren relacións sexuais coas
bañistas:

"Volverán las oscuras golondrinas, decíamos al
finalizar el pasado verano, parodiando á Bécquer y
refiriéndonos á las montañesas que llegan á nues-
tras playas todos los años, al verlas partir para sus
aldeas ya lavado el cuerpo por el mar que besa la
Rapadoira.
Y efectivamente, ya están ahí las primeras de la
temporada veraniega que empieza.
Vímoslas en la playa cogiditas de la mano como
los de Calatorao, cuando no haciendo calceta.
Todas visten de igual modo: con pañuelo amarrado
á la cabeza, saya corta, medias de lana y zuecas de
chinela; usando el mismo idéntico atavío las abue-
las que las niñas.
Celebrémoslas bienvenidas, y nos alegramos de
que Foz, gracias á ellas, entre en vías de canoniza-
ción".

Montañesas, ¡boa sorte!;
eu adiós non volo digo,
que sempre fun voso amigo,
i heivos de olvidar coa morte.
Cando, aturulando forte,
chegástedes á ribeira,
pensei que estaba na feira
de Gontán, xunto daquelas
carpazonas coma estrelas,
que bailan a muiñeira.

Vades boas de troular:
inda ben non era día,
quen vos despide xa vía
brañegas cabo do mar.
¡Que pulos! ¡que esbatuxar
na iauga!; cousiñas tolas,
roxas com’as amapolas
dos vilariños da aldea,
brincábades pola area
i entre as escumas das olas [...]

"¡Canónigas que chapuzais vuestros rollizos cuer-
pos en las aguas transparentes! Diera cuanto poseo
- y es bien poco dar - por volver á oir vuestros ala-
ridos, cuando avanzais temerosas y en grupos pin-
torescos hacia el centro de la ría, diera el cielo si el
cielo estuviera en mis manos por volver á escuchar
vuestros gritos nerviosos, que son mezcla de plañi-
do y carcajada, vuestros ayes lastimosos, que son
tenues cuando solo mojais la punta de vuestro pié
desnudo, que van en crescendo á medida que
asciende por vuestros miembros la caricia del agua
bienhechora; y que llega á un fortisimo delirante
cuando sentís el fresco cosquilleo en vuestras
valientes posaderas".

Cabeceira do xornal satírico ¡Guau... Guau!, de Foz, que recolleu diversas
referencias  ás catalinas
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Xa vimos como o xornalista Villar Ponte aludía á
naturalidade con que algunhas destas bañistas
afrontaban as relacións sexuais esporádicas que
puidesen xurdir no transcurso da súa pequena
estadía de vacacións preto das praias. Nunha
época de enormes rixideces morais e de regula-
mentarismos extremos tocante á convivencia dos
dous sexos en espazos públicos como as praias, a
presenza das catalinas resultaba un magnífico
reclamo para toda a caste de varóns voyeurs, que
non dubidaban en aproveitar o efeito da auga cin-
guindo os corpos ou os lenzos que mal cubrían as
bañistas labregas para regalaren a vista e soñaren
lascivamente espertos... Como deixa lembrado
Lois Tobío nas súas Décadas de T.L., "tapa, non
para abrigar senón para acochar era a consigna
erótica daquela sociedade. Había nos homes unha
obsesión por axexar as partes ocultas das mulleres
e unha ‘pruderie’ extremada nestas mantiña viva
esa obsesión".

O que Bouza Brei denominaba "deambular pouco
desenvolto" das canónigas era, na fin de contas, a
falta de hábitos hixiénicos, de habilidades sociais
refinadas e de coñecementos comportamentais
("las buenas maneras", chamábanlle na época)
dunhas mulleres case analfabetas e pobres que
camiñaban abraiándose a cada paso das realidades

descoñecidas propias da vida urbana (os escapara-
tes, os tranvías, as estatuas, os farois, os automó-
biles....) coas que se topaban.

É frecuente nas referencias ás poubanas a alusión
á súa falta de hixiene, que se traduce na presenza
de abundantes parasitos. Noriega Varela escribe
ao respecto, por exemplo, no poema antes citado:

Compendio de todos estes preconceptos e despre-
zos de que eran vítimas as poubanas, pola razóns
que foron sinteticamente expostas, resulta o
seguinte texto, debido á pluma de ‘Pifartos’,
redactor do xornal rexionalista católico coruñés El
Ideal Gallego e publicado na sección "Rimas pro-
saicas" co título de "Lamentaciones" a finais de
setembro de 1917:

"[...] Han llegado algunas canónigas más á nuestra
playa.
Coincidiendo con la arribada de aquellas á Foz
nótase el aumento de pulpo fresco en plaza.
¡Lástima que no pueda efectuarse expostación!"

[...] Quedan, tamén, para inzar
pulgas ¡a vao! nas lareiras,
e fungando as manxupeiras
onde adoitades parar;
deixádeslles que rascar
así como lles fai falla,
e porque o mar xa vos ralla,
fartas de larpar sardiña,
ides prá vosa casiña
ver os medeiros da palla.

"Ya se marchan las ‘poubanas’,
las ‘poubanas’ ya se van,
por la calle del Socorro,
por la calle del Orzán. 

Son aquellas que en el muelle,
con un sol canicular,
en compactos pelotones
se extasiaban junto al mar,
o en el parque del Relleno
contemplaban con afán,
la levita de Carballo
sobre el alto pedestal,
o el traje vaporoso,
y el asiento señorial,
de la ilustre Doña Emilia,
que acabamos de estatuar.

¡Ay! ¡qué tristes y llorosos,
estos días, quedarán
los cangrejos del Parrote,
los percebes del Orzán!
¡Ay...! ¡Ay...! ¡Ay...!

Poubanas na praia da Rapadoira (Foz)
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Mais as poubanas acharon quen as defendese nesa
ocasión. O texto de ‘Pifartos’ sería duramente cri-
ticado polo boletín da Irmandade da Fala coruñe-
sa, A Nosa Terra (nº 32, 30.9.1917), que acusou ao
autor de escribir "versos ripiosos co’a mesma
inconscencia con que rabuña o gato" e de aldraxar
"as modestas e coitadiñas bañistas aldeás que n’o
uso d’un perfeuto direito veñen a pasal-o vran á
Cruña e a deixar eiquí seus cartos", para concluír
finalmente cos seguintes razoamentos: 

"As pobres ‘poubanas’ non teñen a obriga de sere
cultas, xa que están orfas de todo insiño; de todo
apoio, de toda axuda. As pobres ‘poubanas’’ por
mor do siñoritazgo das vilas, carne d’escravitude
caciquil, viven lonxe da cidadanía, acochadas nas
brétemas da iñorancia, vítimas de todol-os deberes
e alleas a todol-os direitos. Elas son ‘pintorescas’
nos lenzos dos pintores - ¡oh Sotomayor - pro des-
preciadas na vida. Pesi-a que c’o seu traballo sos-
teñen os vilegos de credencial, librando da morte a
persoalidade de Galicia da que arrenegan os siño-
ritos imbéciles, axionllados ôs pes dos caciques, a
cotío.
As pobres ‘poubanas’ - que viven do suor de seu,
sin podere abranguer unha eisistenza doada por
falla de camiños veciñás, estradas, granxas agríco-
las, escolas, estabrecimentos de creto, etc. - son as
que deixan máis cartos na Cruña durante o vran.
Son escravas do centralismo, que teñen por carce-
reiros ós siñoritos andróxinos das vilas que zugan
do favor canlizado.
‘Pifartos’ esquécese de que as formosas cántigas
que agora veñen recollendo os coros enxebres que
engayolan os nosos oubidos e o noso esprito foron
feitas, fixadas, e conservadas, com’un tesouro da
raza, por isas pobres ‘poubanas’, dinas de fondo
agarimo [...] As ‘poubanas’ son mulleres galegas,
mulleres merecentes de defensa, coma poucas.
¿Ou soio a cabaleirosidade háse de poñer ôs pes
das siñoritas vilegas?
As ‘poubanas’ viudas de vivos, orfas da cidadanía,
orfas de todo apoio político, son merecentes de que
os nosos Quixotes esnaquicen lanzas, volvendo por
elas".

Ya se marchan las ‘poubanas’
las ‘poubanas’ ya se van.
Son aquellas que en las calles
no dejaban transitar
que en compactos pelotones
e infantil curiosidad
el reloj del Obelisco
no se hartaban de mirar,
o pasmadas se quedaban,
preguntando con afán,
como andaban los tranvías,
cuando menos sin llevar,
un caballo, por delante,
o una burra, por detrás.

¡Ay, qué tristes y llorosos
estos días quedarán,
los cangrejos del Parrote,
los percebes del Orzán.
¡Ay...! ¡Ay...! ¡Ay...!

Ya se marchan las ‘poubanas’
las ‘poubanas’ ya se van.
Son aquellas que iban siempre,
por la calle al caminar,
agarradas de las manos,
lentamente y a compás.
Son aquellas que al rascarse
la epidermis, con afán,
se dejaban en los bancos
donde se iban a sentar
unas pulgas como castañas
de tamaño natural,
dicho sea sin deseo
de mentir ni exagerar.

Ya se marchan, ya se alejan,
por camino de Garás.

¡Ay! qué tristes y llorosos
estos días, quedarán
los cangrejos del Parrote,
los percebes del Orzán".

Bañistas
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Pretendemos con este traballo deixar constancia escrita dun aparello e un oficio como é, ou máis ben
como foi, o rasto, dende as súas incertas orixes ata os anos 80 cando comezou o seu devalo ao ser subs-
tituído maioritariamente polo raño. Durante o tempo da vixencia do rasto operáronse neste aparello cam-
bios radicais en moitas das súas partes e en todo o seu conxunto. Esta narración faise  dende o punto de
vista do meu pai "Parada, o do acordeón".
En pleno auxe da emigración cara as Américas, as familias galegas pretendían pegar un pulo económico
que lles permitise poder facer a casiña nova. Foi o oficio do rasto o que axudou a dar un impulso econó-
mico ós mariñeiros que quedaron aquí, xa que sen ser un oficio de ricos, pagaba as débedas acumuladas
no verán, permitía as compras de roupa no San Martiño, deixaba pasar as festas do nadal e gardar uns
aforros impensables naqueles anos 50 e 60. Logo, coa fartura dos anos 70, o que non conseguiu a casi-
ña, puido polo menos reformar a que xa tiña.

Un indicio do potencial económico deste oficio era que non só a inmensa maioría de mariñeiros deixaban
outros oficios en canto se abría a veda, senón que tamén os oficios de terra se deixaban para ir ó rasto
ou á seca. Homes e mulleres, mozos ou vellos, nos primeiros días non quedaba en terra ninguén para coi-
dar os críos: todos querían pegar o pulo fose como fose.

Sabemos que dende o punto de vista literario, co
seseo, a gheada e os castelanismos cometemos un
pecado, non sabemos se mortal ou venial. Se certo
é que nalgunha medida desapareceu un xeito tra-
dicional de traballar ó rasto, non é menos certo
que pouco a pouco vai desaparecendo tamén esa
forma tan particular que temos os mecos de Ogro-
be de falar, polo que todo o mundo nos coñece.

Esperamos que o pecado sexa venial.

Eduardo Parada.
(Amigos da Dorna Meca)

O RASTO: A AMÉRICA DOS QUE QUEDAMOS
(Memoria de Manuel Parada Mascato)

O raño, arte que substituíu ao rasto (1980). Foto: Eduardo Parada

Manuel Parada e mariñeiros traballando ó rasto
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Rastos de enchufe

Eran mediados os anos trinta, cando por primeira
ves fun ó rasto a escoller con meu pai. Este era
considerado un ofisio moi caballero, e a min
enchíame de orghullo formar parte del, e sobre
todo aportar axuda á casa, e esto sin deixar de ir á
escola de noite.

Eu quero con este relato deixar testemuña dal-
ghúns aspectos e pormenores deste ofisio, que
desde aquela e por motivos lóxicos do cambio dos
tempos, fóronse perdendo e pasando a formar
parte da tradisión e da historia mariñeira, dende o
punto de vista dun mariñeiro que cumpriu 80 anos
en Xaneiro de 2007.

O rasto

Este aparello era feito por un ferreiro, cunha barra
de ferro forxada na fraghua de forma triangular.
Levaba o enchufe nun extremo para empatar a
vara, e na outra banda aplanábase na fraghua for-
mando a plancha, onde levaba remachados os
dentes. O feito de iren os dentes remachados, fasi-
litaba naqueles tempos a posibilidade de cambia-
los cada ano, xa que cando o rasteiro traballaba
todo o inverno sufrían un desghaste que, sumado
ó oxido que collían no resto do ano, obrighaban a
pasar polo ferreiro antes de armar o rasto.

Na primeira metade dos anos trinta, prodúsese un
cambio no xeito de empatar a vara no rasto; pása-
se do sistema chamado ‘de enchufe’ ó chamado
‘de anilla’. Este seghundo era máis firme e permi-
tía apoiar o rasto na cuberta da dorna mentras
enxaghuabamos o cope, maniobra que se fasía co
rasto cos dentes pa arriba e a vara case vertical, xa
que este pesaba moito porque viña cheo de terra,
pedras e cochallo. Logho virábase no cuartel da
dorna, collendo o pano polo cornecho.

Unha ves que temos o rasto feito, só nos faltan
unhas varas de piñeiro e o pano, que desto xa nos
encarghabamos con moita maña os propios mari-
ñeiros. Este aparello, naqueles tempos, a min fa-
síaseme enorme e moi pesado, posto que eu aínda
era moi pequeno para soportar tanto peso.

Pañar as varas

A prinsipios de Setembro, iamos ó monte a pañar
as varas, antighuamente de piñeiro, e logho de
eucalito, pode que alghunha de chorón, para enca-
nar a partir de dose ou catorse brasas. Debemos
escoller a ollo as varas máis dereitas e larghas
posible, tendo en conta escoller as máis ghordas
pó enchufe, medianas pó medio e fina e largha pá
punta. No mesmo día temos que destonalas e
poñelas a secar amarradas entre elas, o máis verti-
cales posible pa que non torsan, nun sitio á som-
bra e ben aplomadas de pé.

Encanar o rasto

O primeiro día de Outubro de cada ano abríase a
veda e fechábase o 31 de Marso, cadrara no día en
que cadrara, incluso no Domingo. Na semana
anterior a este día, os mariñeiros, cun cuchillo,
cunha machada, un sepillo e un martillo, poñían-
se a encanar o rasto. Alghúns máis previsores fa-
síano con máis tempo, e outros, máis deixados,
poñíanse a armalo o último día pola tarde e a toda
mecha.

O primeiro era meter as varas no mar unhas seis
horas. Alghúns deixábanas toda a noite de mollo,
e inda que esto levaba consigho o riesgho de ato-
par o chicote limpo no día sighiente, dábase o caso
de quen a vara do enchufe armaba primeiro e
logho a poñía de mollo con rasto e todo. O feito de

Rasto de anilla
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poñer as varas no mar de mollo, antes ou despois
de enchufar, era para evitar que retorsera a vara do
rasto unha ves encanada.

As varas, unha ves escollidas e buscada a parte
darriba e dabaixo seghún a torsedura que teñan,
rebaixábanse nas puntas coa machada en forma de
cuña. Logho sepillábanse pa que asentasen ben e
polo outro lado sepillábanse en forma cónica,
onde se lle fai unha entalla co cuchillo para encai-
xar a trinca. Para empatar as varas utilisábamos
puntas de ferro ghalvanisadas, que se cravaban ata
traspasar as varas, e logho remachábanse virándo-
as sempre en diresión á punta da vara. As puntas
escollíanse por tamaños, seghún o ghordo das
varas, e metíanselle catro na vara do enchufe e tres
no resto. Pó enchufe ou anilla tíñamos que ter un
cravo ghordo e curto que non traspase, e outro
largho, que tamén se viraba hasia a punta da vara,
e logho metíamoslle a trinca cun cordel ou alam-
bre mismo enriba do cravo. Tamén tíñamos que
ter un cacho de coiro para meter entre a vara e a
anilla, cando tiña floxedá, xa que esta axustaba
moi ben cando inchaba, fasendo así máis firme o
empate da vara no rasto. As trincas dábanse con
fío de cáñamo (piola) a base de cotes, e os chico-
tes metíanselle entre vara e vara e debaixo da trin-
ca.

Unha vara normal medía entre seis e oito brasas.
Compoñíase de vara de enchufe, dúas varas do
medio e vara da punta, de medidas repartidas
aproximadamente do sighiente xeito: a do enchu-
fe, unha brasa; as do medio, dúas brasas; e a da
punta, de dúas a dúas e media brasas totales, e
cada encanadura remetíase unhas dúas cuartas,
aproximadamente. A partir de oito brasas xa se
meten tres medios, e así seghido. Cando se prevía
traballar no alto, encanábanse varas ata desaseis
ou desaoito brasas e unha ves no mar, seghún o
fondo, se lle encanaban as varas de chorón, tamén
chamadas xunquillos. Estas ían atrincadas con fío
e colocadas punta fina con punta fina, e punta
ghorda con punta ghorda, ata pasar de vinte brasas
alghunhas veses.

Teño que desir que traballando nestas profundida-
des, utilisábase unha pana axeitada (a voadora) a
cal se atrincaba enriba do rasto, co fin de que este
esparara, non se retorsera e caíra cos dentes pa
abaixo ó larghar o lanse.

O pano

Os panos fasíanse a man con fío de cáñamo. Uti-
lisábase unha forma de dous sentímetros aproxi-
madamente. Partíase de vinteseis ou vinteoito
mallas e íbase fasendo mallas ata unha brasa de
largho; logho dobrábase pola mitá e serrábase
polos lados. A continuasión temos que remallalo
pola boca con fío dobre e malla máis lasa, utili-
sando unha forma de tres sentímetros, e unha ves
feito esto xa temos o pano listo. O máis normal era
ter un pano de reposto, así como varas, etc.

Armar o pano

Dighamos que antighuamente se armaba o pano
directamente sobre a plancha do rasto, que tiña
uns buratos, un cada dous dentes. Metíase un fío
ighual de cáñamo polo burato da plancha e collíanse
tres ou catro mallas repartindo todo ó ancho do
cope, é desir, que a metade do pano vai trincado
na plancha. Logho atrincábanse directamente nas
barras tres trincas de dúas mallas cada unha polos
dous lados, unha das dúas mallas sighientes atrin-
cábase nunha xareta de cordel dunha barra a outra,
na cal iban o resto das mallas.

A prinsipios dos anos sincuenta, o xeito de ama-
rrar o pano no rasto pegha un pequeno cambio.
Empesouse por meter unha vimbia a modo de
xareta, logho esta vaise alarghando e tamén se
trinca as barras. En pouco tempo, esta idea pásase
a faser de ferro e nase así a varilla, na que toda a

Rasto de cadelas con pana voandeira
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boca do pano vai atada cuns cotes co mismo siste-
ma anterior. Despois esta varilla átase ó rasto cun-
has trincas salteadas nos buratos da plancha e nas
barras do rasto. Este sistema fasilitou a posibilida-
de de que en caso de rotura, se puidese cambiar o
pano con máis rapidés, xa que tiñamos montado o
pano de reposto sobre outra varilla.

As postas

Eu teño traballado ó rasto por toda a ría, desde
Sálvora ata as desembocaduras dos ríos Umia e
Ulla.

Os mares máis frecuentados polos rasteiros do
Ghrove eran O Ghaliñeiro, O Bao da Arousa e
logho toda a costa do Ghrove como Cubreiro,
Sinás, Cantareira, Boca de Lordelo, O Ghosente,
Rons, Mighalliñas, Casoeiras, Meloxo, etc.
Tamén se ten traballado en postas como Con de
Loraña, Porcamorta, Con dos Baños, Lombos do
Hotel, praia de San Bastián, Carreirón, Bico da
Ran, Castrelo, Lombo das Ostras, Toxa Pequena,
Lombo das Meáns e A Illeiriña, así como tamén se
ten cheghado ó con de Reboredo, ó Carreiro, Sál-
vora, Ribeira, O Areoso, Rianxo, Carril e Noia.
Nestes dous últimos traballábase espesialmente o
birbiricho. Esto dependía prinsipalmente da
pesca, do estado do tempo ou do tipo de marisco
que se pretendese tomar. Por lóxica, primeiro tra-
ballábase o marisco que máis presio tiña ou o que
fora máis abundante, empesando polas boas cade-
las brancas e larghas que pescábamos no Ghali-

ñeiro e o bo marisco do Bao, que tamén daba moi
boas cadelas, aínda que sabíamos o moito traballo
que daba xa que sempre cheghaba a bordo o cope
mediado de xeixos. Aquí tamén tomábamos algún
cascarneiro, que as fábricas xa o paghaban como
as cadelas, e este armaba máis polo seu tamaño.
Se tirabamos máis pó leste, á altura de Carreirón e
San Mighel, tomábamos cadelas medianeiras e
bicotortos.

Os bicotortos tamén se daban moi ben no Lombo
das Ostras, na Illeiriña, Porto de Meloxo e muelle
de Rons, aínda que neste o fondo era moi duro.

Se falamos de cadelas encarnadas, temos que falar
de encanar varas ben larghas e dar fondo polo
norte de Rons, por fóra das Mighalliñas, alá polo
mar das Pedras ou polo Con de Reboredo. Tamén
se asinaban polo baixo no Carreiro de Con Blan-
co, mescladas con brancas. Nos días crudos de
inverno con moito vento sur, traballabamos polo
costado de Rons, Cantodorxo, Boca de Lordelo,
Sinás de Rons, Cantareira, Cons de Don Paco, e
ata a punta do muelle. Nestas postas tamén daba
moi boas cadelas, brancas sobre todo, na Canta-
reira, aínda que viñan xunto con moitas arolas,
tamén chamadas relós, ata o punto de ter que cam-
biar o risón cando cheghaba o cope mediado de
arolas e só tres ou catro cadelas, xa que as arolas
non se comersialisaron ata os anos 80.

Como traballábamos

Tamén temos traballado o longueirón cando esca-
seaba a cadela. Para esto tiñamos que cambiar de
rasto. Deixabamos o de dose dentes curtos polo de
oito dentes máis larghos, cambiando así dun rasto
lixeiro a un rasto máis pesado, posto que este leva-
ba unha barra ou plancha de ferro atrincada pola
parte de arriba do pano, para darlle máis peso.

Para traballar ó longueirón, o rasto larghábamolo
entre dous, e mentras un encamaba o rasto o outro
escollía os longueiróns do lanse anterior. E logho
rasteábamos e tirábamos del entre os dous. Tíña-
mos que ter en conta que cada ves que dábamos
fondo ou arreábamos cabo, tíñamos que dar entre

Dorna de tope traballando ao rasto
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dous e tres lanses un enriba doutro ata faser ghai-
ba, e a partir desta maniobra empesábamos a
tomalos.

Traballábamos os longueiróns novos nas Canlles,
en Xastelas, por fóra da Cantareira e das Pipas ó
Con de Reboredo.

A mediados dos anos sesenta, debido a unha forte
demanda das fábricas e abundansia de birbiricho
nos lombos de Carril e Noia, os primeiros quinse
ou vinte días de abrirse a veda, os rasteiros do
Ghrove aparellabamos co rasto do birbiricho. Este
era máis ancho, tiña máis dentes e estes eran máis
curtos que os das cadelas. Para traballar en Carril,
saíamos cada día en racús a motor e levábamos
chalanas a bordo ou pola popa; os que iban a Noia
fasían o mismo, pero a calada era os días que
durara.

Non podemos esquecer, á hora de aparellar para ir
ó rasto, elementos tan importantes como a ghoma,
o cuartel de popa e a pana da banda.

A misión fundamental da ghoma era protexer ó
rasteiro da molladura da vara e do rose da misma.
Compoñíase dunha ghoma de neumático de
camión recortada a medida e peghada no ombrei-
ro. Levaba á súa ves un sinto de coiro cunha febi-
lla, o cal se ataba arredor da sintura, de xeito que
a ghoma protexía o costado e debaixo do braso do
rasteiro.

O cuartel fasía a misma funsión, só que a quen
protexía era á dorna, impedía as rosaduras dos
dentes do rasto, fasía de plan para virar o lanse e
escoller o marisco e fasilitaba tirar o cochallo pola
borda. Á súa ves permitía máis comodidade,
seghuridá e firmesa ó rasteiro.

A pana da banda iba no panel de popa, entre o
banco do cofete e o van de popa da cadeira na
banda de couso. A súa funsión era faser máis
cuberta, permitindo así que o rasteiro puidera dar
uns pasos atrás para aproveitar o lanse. Esta pana
era utilisada polas dornas que iban a remos, por-
que os que andaban a vela metían o timón do
mismo xeito.

Había sertos utensilios que tampouco podían fal-
tar a bordo, como un par de risóns, cabos de espar-
to, un par de orinques, un lampaso, cacharro ou
viol e cacharreta de medida e sen olvidar un
cuchillo ou navalla, martillo, fío de cáñamo e pun-
tas. A funsión dos orinques era recuperar os risóns
cando se rompía o cabo.

Unha ves ben aparellados e sabendo as postas, o
xeito de traballar o rasto era ben fásil. Dábamos
fondo co risón de popa, boghábamos por riba da
sona que queríamos traballar, arreábamos dúas
medias betas de cabo e unha ves fondeado o risón
de proa, portábamos polo cabo de popa e fasíamos

Rasto do longueirón, con oito dentes

Rasto do birbiricho

Traballando ao rasto
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firme na proa da doma. Logho dábamos uns bos
tiróns de popa para comprobar que os risóns non
veñan a gharrea. Unha ves ben firmes amarraba-
mos o cabo de popa ben asocado por un dos cos-
tados. Metíamoslle media beta máis ó cabo cando
íbamos pó Bao da Arousa ou cando traballábamos
no alto.

Larghábamos os lanses ben esparados e se a asi-
nábamos seghíamos larghando, e senón hai que ir
arriando cabo de proa e portando de popa. Estas
maniobras ibámolas realisando ata cheghar ó
risón e mentras se asinen, cheghando incluso a
repetir o percorrido no cambio da marea ou cam-
biando de costado ó cabo de popa e traballando
polo outro lado do cabo. Repetiamos estas manio-
bras de cambiar o cabo de banda e arrear cabo pa
proa e pa popa cando dábamos con unha boa res-
tinga de marisco. Debíamos ter en conta que nos
sitios de moita correntada tiñamos que traballar
coa popa a favor da marea, xa que do contrario a
marea levantábache o rasto.

A venda

Xa enche o mar, vai media marea, temos o día
ghanado e o comprador aquí ó lado, vamos a ven-
der e pá terra.

A compra fasíase a flote, tanto pa fresco como pás
fábricas. Foi a partir dos anos sesenta cando
pouco a pouco, tanto as fábricas como os remiten-
tes foron deixando de comprar no mar. Eu mesmo
fun un dos últimos compradores a flote, que co
racú "Tres Hermanos" comprín birbiricho do ano

sesenteun ó ano sesentesinco pá fábrica de Esca-
lante.

O marisco vendíase por caixas, media caixa ou un
cuarto (que son dous cacharros). Máis tarde, por
cacharros e cacharretas, todo esto a caghulo. Un
cacharro equivale a tres cacharretas e unha cacha-
rreta a un quilo.

No caso do birbiricho, vendíamos por caixón ou
medio caixón. Os longueiróns, a menudo eran
motivo de polémica á hora de medir, xa que o
mariñeiro metíaos na caixa a puñados e crusados
verticalmente: o comprador sacudía a caixa desfa-
sendo o castillo e dunha caixa fasía media...

Non tiñan este problema as mulleres sequeiras, xa
que elas contaban por sentos e por mans: vintesin-
co mans eran un sento.

Mulleres mariñeiras

Falando das mulleres, dábanse casos de mulleres
rasteiras que acompañaban os seus homes ó mar.
Estas fasían prinsipalmente a funsión de escoller e
boghar. Nas mareas vivas iban máis mulleres nas
dornas. Saltaban en terra no Ghaliñeiro e en Xas-
telas e mentras que os homes rasteaban, elas paña-
ban na seca.
Douse o caso dun mariñeiro do Ghrove que estan-
do no Ghaliñeiro, ó berro de "Vámonos pa terra
que entra vento sur!" levantou os risóns, armou os
remos e boghou pa terra. Cando iba por terra do

Antigos rastos de remaches. Foto: Eduardo Parada

Sr. Ricardo e Sra. Carme bogando até a posta, para traballar ao rasto
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faro do Sinás, douse conta de que deixara á muller
no Ghaliñeiro, e de pronto, sea de couso, bogha de
arca, e tira a todo meter rumbo ó Ghaliñeiro.
Todos preghuntaban extrañados "Aonde vas?", ata
que nunha dorna en lughar de preghuntar aonde se
dirixía dixéronlle: "¡Aquí a tes!".
Outra maneira de ir as mulleres coas firghas ó
longheirón a Xastelas era cando iban quinse ou
vinte mulleres co comprador. Tiñan unha espesie
de trato, estaban obrighadas a venderlle a este
comprador pero o presio acordábano antes de saír
de terra.

Outros tempos

Mediados os anos setenta douse un cambio moi
importante neste ofisio coa aparisión do forabor-
da, logho o raño e máis tarde as planeadoras de
poliéster.

Os forabordas incorporáronse máis tarde ás dor-
nas rasteiras que a outros ofisios, debido a que
este supoñía un atranco pa traballar da forma tra-
disional. Ademais tiñamos que reformar as popas
das dornas. Esto, xunto coa modificasión uns anos
antes do antighuo rasto fasendo con varilla máis
fina e xa con soldadura, aliviou o esforso do mari-
ñeiro. Despois o raño doulle o cambio máis radi-
cal, xa que este era moito máis lixeiro, soltaba
toda a area e cochallo fino, permitía escoller o
marisco no propio raño sin virar o lanse, desapa-
resendo así o cuartel de popa, non fasía falta com-
pañeiro para escoller nin para tirar do lanse e
enxaghuar, non se esparaba tanto, traballábase
máis a plomo e os lanses eran máis cortos. En caso
de levar tripulante a bordo, esto supoñía un raño
máis.

Pronto cheghou a redusión de capturas. Pa que
vos faghades unha idea, cando empesín e durante
anos, o normal era tomar caixa e media ou dúas
caixas de cadelas e cando me retirín xubilado por
enfermedá no ano setentenove, tomábamos un
cacharro e cacharreta. Faser un par de cacharros
era un milaghro, só a esperiensia xunto coa habi-
lidá, a pasiensia e o conoser o fondo da ría como
a palma da man, permitían que valera a pena tra-
ballar a este ofisio nestes anos.

Do furtivismo e a vighilansia naqueles tempos
non quero nin falar, porque daría pa moitas páxi-
nas máis, e non vaia ser que veña a lanchita ou o
sentinela e nos larghe a sapatilla.

Este ofisio era considerado polos propios mariñei-
ros como limpo, máis caballero, generoso econo-
micamente, moi duro, pero valía a pena porque
tamén che daba máis tempo libre para outras tare-
as nesesarias para a casa e a familia naqueles tem-
pos para uns e máis horas de taberna para outros.

Desía Siño Caneda nunha canción titulada "Pobre
de ti", nunha das súas comparsas de mariñeiros
("Caneda y Sus muchachos") do ano 1952, ano de
moita abundansia e bos presios:

Manuel Parada Mascato, “Parada o do acordeón”

Buenos Aires é o Bao,
Venezuela o Galiñeiro
e o tesoro máis fuerte,
é por fora do Croveiro.

E por fora do Croveiro
e por terra do Sinás.
Que tesoro como este,
non s'acordará xamás.
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presente carta é unha magnífica mistura de
correo comercial, coa profesionalidade que

lle acae, e de sensibilidade. Foi escrita por unha
muller para outra muller, ambas armadoras. Isto
pode parecer algo estraño, pero na beiramar gale-
ga non o era tanto.

Dolores Centeno Soto (1872-1950), a autora da
carta, non só era armadora, senón que estaba
tamén á fronte dun estaleiro na Telleira (Canduas,
Cabana de Bergantiños), na Ría de Corme e Laxe.
O tal estaleiro fora creado pola familia do seu
marido, Julián Tedín (1872-1938); ela colleu o
relevo logo da morte do seu home, aínda que pare-
ce que antes desa circunstancia Dolores xa se con-
vertera na verdadeira "alma" dun taller que logo
herdaría o seu fillo Juan.

O "taller de Tedín", como era coñecido, non foi o
primeiro nin o único na zona. Existe unha tradi-
ción constructiva de máis de 150 anos que chega
aos nosos días, aínda que desgrazadamente o de
Tedín é un estaleiro que xa non existe e do que
quedan poucos restos, xa que nos seus terreos
construíuse recentemente unha "senda marítima".

Tamén hai unha tradición de armadores de cabo-
taxe na zona. Dise que nos seus mellores tempos,
Corme tiña máis de sesenta barcos de transporte e
xa nos primeiros anos do século XIX hai constan-
cia de armadores en Laxe con quechemaríns.

Dolores Centeno fai alusión no texto a un acci-
dente dun barco seu en Santoña. Os barcos de
Corme e Laxe facían a ruta do Sur ata Almería,
Torrevieja, Valencia ou Barcelona, e polo Norte
chegaban ata Guipúscoa, parando moito nos por-
tos cántabros ou en Gijón. Eran tan numerosos
que, segundo Cunqueiro, os asturianos chamaban
"cormeños" a todos os barcos que viñan de Gali-
cia.

A figura de Dolores Centeno, xunto coa de outras
mulleres relacionadas co transporte marítimo e
coa cabotaxe, como Teonila Pérez Fernández ou
Carmen Pérez García, de Noia, ou a propia desti-
nataria da carta que se reproduce, Antonia Váz-
quez, de Viveiro, está a esperar por un estudo
profundo. Se pouco é o que se publica sobre o
transporte marítimo, menos aínda sobre as mulle-
res que participaron nel dalgunha forma.

A

O buque “San Luis”

UN TESTEMUÑO SOBRE AS MULLERES ARMADORAS
NO MAR GALEGO 

X.L.T.
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o cantigueiro popular galego a presenza do
mar e do mundo que o rodea maniféstase de

dous xeitos: como un ideal, escenario inmóbil,
espazo idílico en que colocar accións, sentimentos
e personaxes de carácter prototípico e valor uni-
versal; e como un espazo habitado, escenario da
vida diaria, contexto en que se moven persoas cos
seus desexos, sentimentos, ansias, necesidades,
ocupacións, etc. Do mesmo xeito, a muller ribeirá
é representada de formas diferentes que van dende
o ser mítico e distante, a serea, ata a muller traba-
lladora e compañeira de vida, pasando pola muller
protectora, irreal e con poderes divinos pero con
actitudes de proletaria.

1. A muller mítica: a serea.

No imaxinario popular galego existen dous tipos
de mulleres míticas que viven na auga. Nos pozos
máis fondos do río Miño viven as xacias; no mar,
as sereas. Segundo o Diccionario dos seres míti-
cos (Cuba 2002:226) "as sereas teñen corpo de
muller fermosa, con longos cabelos, e de cintura
para abaixo coma os peixes. Atraen os mariñeiros
ou os navegantes coa súa voz, sedúcenos e fanos
afogar. Levan un espello e un peite, peitean os
longos cabelos, cantan con doce voz sobre unha
rocha. Viven en pazos de cristal cheos de riquezas,
baixo o mar". 

Da análise das distintas sereas coñecidas pode
verse que algunhas delas son mulleres reais sobre-

viventes dunha cidade desaparecida –caso da
serea de Fisterra, da Carissia de Carucedo e da
doncela do lago Carregal. En xeral, viven en
covas naturais, coma na furna das Sereas na cida-
de da Coruña, na cova dos Encantos de Viveiro, en
Mogor ou na poza da Moura de Domaio-Moaña,
ou en illas deshabitadas –como nas illas Mirandas
do mar de Ares. Segundo quen conte a historia, a
mesma serea –a Maruxaina da Mariña luguesa-
pode comportarse como un ser ameazante que fai
ós mariñeiros naufragar ou como unha protectora
que avisa de treboadas perigosas; a que vive en
Maianca-Oleiros o que busca é engaiolar mozos
para levalos consigo. 

A unha serea, á súa capacidade para actuar como
unha muller normal e completa, debémoslle a
existencia da liñaxe dos Mariño. Consonte coa

Carme Hermida Gulías (Instituto da Lingua Galega. USC)

N

A imaxe da muller nas cantigas do mar

Escudo de Galicia. Deseño de Castelao

Forte do Tendal. Cangas, c. 1890
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lenda -da que existen múltiples versións difundi-
das por vía culta- "foi un mariñeiro de Lobeira o
que a atopou, e ela era unha serea con cola de
peixe" (Cuba 2002:226). O mariñeiro, engaiolado,
casou con ela e tiveran unha vida familiar feliz de
non ser por unha pequena tacha de Mariña: era
muda. Para obrigala a falar e que a súa felicidade
fose completa, o home fixo aceno de tirarlle un
fillo a unha fogueira de san Xoán. Ante a desespe-
ración, a serea falou e máis nada soubemos dela.

No cantigueiro galego este personaxe mitolóxico
feminino por excelencia do mundo mariñeiro ten
unha presenza pouco relevante. Nas poucas canti-
gas que se ocupan delas cóntase que estas mulle-
res viven nunha torre no interior do mar e a beleza
da súa voz, tan engaiolante que pode chegar a
modifica-la traxectoria dunha embarcación, é o
elemento que mellor as define e as caracteriza:

Fóra da beleza da súa voz, moi poucos datos máis
se coñecen das sereas. A única información que se
fornece nas cantigas é que se trata dun ser de
pequeno tamaño, aspecto ó que se lle dá relevan-
cia se cadra para contrapoñelo á grandeza do seu
cantar:

Na mitoloxía grega a serea presentábase como un
ser con corpo de paxaro na parte inferior e de
muller moi fermosa na parte superior. A partir do
século XV as sereas son confundidas coas nerei-
das e pasan a ser descritas como un peixe na súa
parte inferior e unha muller na súa parte superior.
Esta imaxe aparece hoxe nunha boa parte dos
escudos das casas relacionadas cos Mariño, igual
ca no escudo de Galicia proposto por Castelao. 

A fermosura da voz da serea serviu para difundi-
la súa figura máis aló do ámbito da beiramar, ela
representa o prototipo comparativo de calquera
voz bonita:

Serea. Pazo da Picoña. Salceda de Caselas. Foto: Vítor Vaqueiro

Indo polo mar abaixo
oín cantar unha serea,
¡Vállame Deus case canta
unha cousa tan pequena!

Se ti quixeras oír
os meus mellores cantares,
non saberías se era eu
ou a serea dos mares.

No mar hai unha torre
e na torre unha ventana
e na ventana unha nena
que aos mariñeiros chama.

Moi ben canta, moi ben canta
a sereíña do mar,
os mariñeiros dan a volta
só pola oír cantar.

¡Vállame Deus o que canta
a sereiña do mar!
Os mariñeiros dan a volta
só pola oír cantar.

Vállame Deus o que canta
a sereíña no mar,
os navíos deran volta
só pola ouvir cantar.

Indo polo mar abaixo
oín canta-la serea.
¡Vállame Deus, como canta
unha cousa tan pequena!
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2. A muller protectora: virxes e santas.

A vida no mar é dura e está chea de perigos; non
é estraño, xa que logo, que se crea en divindades
que teñan a virtude e capacidade de proporcionar
unha axuda en situacións de risco. Claro que esta
función pode estar desenvolvida por seres mascu-
linos -especialmente san Telmo1, san Clemente,
santo Adrián e santo André-, mais no cantigueiro
ese labor élle encomendado maioritariamente ás
divindades femininas.
A virxe do Carme é hoxe ben coñecida e festexa-
da como patroa dos mariñeiros; así e todo, o seu
culto en Galicia popularizouse a partir do século
XVIII2 mais como avogada da salvación das
almas. A súa oficialización como patroa da mari-
ña de guerra realízaa no ano 1901 a rexente María
Cristina (Ferro 1992 e González Pérez 1998:302 ss.):

Ferro (1992:55) afirma que "a piedade popular
identifica os santos coas súas imaxes. Naquel
santo de tal igrexa e non noutro homónimo, resi-
den o poder e a taumaturxia". Iso explica por que
no cancioneiro popular son máis numerosas as
referencias ás virxes e santas das distintas parro-
quias da beiramar cás chamadas á patroa oficial e
xeral dos mariñeiros: 

1.- Baixo este nome agáchanse dous santos diferentes: o propio san Telmo e san Pedro González –tamén chamado o Corpo Santo-, santo vene-
rado en Tui ó que se lle engade ó nome e apelidos propios o de Telmo, forma que acabou por converterse na súa única denominación (cf. Gon-
zález Pérez 1998:291 ss.).
2.- Especialmente polo traballo de Sor María Antonia de Xesús –a monxiña do Penedo- e o P. Francisco Colmenero.

Imaxe da Virxe do Carme

Nosa señora do Carme
fixo unha casa na ría
pra mirar prós mariñeiros
como pescan a sardiña.

Nosa señora do Carme
devólveme o que perdín,
perdín a miña naiciña
na ribeira de Marín.

Virxe do Carme valerme,
Virxe do Carme valerme,
que estou no medio do mar
e non hai barqueiro que reme.

Virxe do Carme,
estrela do mar,
protexe os mariñeiros,
seus fillos e seu fogar.

Santa María do Mar,
Santa María mareira:
a filla do noso rei
sexa a miña compañeira.

Miña virxe dos Praceres
sempre vos van a rezar
os pobriños mariñeiros
cando marchan para o mar.

Miña santa Margarita,
a da igrexa xunta o mar,
eu da vosa romería
nunca me podo olvidar.

Virxe do Camiño
iremos, iremos
nunha barca nova
de catro remos.
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Os santuarios nomeados nas cantareas sinaladas e
noutras que se verán máis adiante presentan un
contorno bastante definido da costa: Vigo (A
Guía), Marín-Pontevedra (Os Praceres e nosa
señora do Mar), Sanxenxo-O Grove (A Lanzada),
Rianxo (Guadalupe), Porto do Son (O Loreto),
Muros (O Camiño), Louro (A Madalena), Cee (A
Xunqueira), Muxía (A Barca), Camariñas
(Monte), Ponteceso (O Faro), Arteixo-A Coruña
(A Pastoriza), Ribadeo (Vilaselán), etc.

As distintas virxes ás que se encomendan os mari-
ñeiros están dotadas de poderes sobrehumanos
que lles permiten realizar milagres e despregar un
manto protector sobre as persoas que se atopan en
perigo:

Para que teñan preparados eses poderes, non se
acode a elas só cando se está en perigo, senón que
se chegan a avisar antes para que estean adverti-
das e lles sexa máis fácil evitalo:

A protección dada por estas santas e virxes non se
limita só ós mariñeiros, senón, en xeral, ás viaxes
por mar. Iso é o que explica que os emigrantes se
dirixan a elas para que os protexan na súa travesía:

Exvoto mariñeiro no santuario da Pastoriza (Arteixo)

Nosa señora de Bares
que nos dea o vento en popa,
que somos os de Celeiro
e temos a vela rota.

Nosa señora do Faro,
a do Monte lle axudou;
ela viu pasare
os papeiriños pa Arou.

A virxe da Pastoriza
vela aí vai na súa barca;
aló no medio do mar
tódalas augas aparta.

Nosa Señora me axude
a pasar o mar da Cruña,
non lle queda a miña nai
filla solteira ningunha.

Virxe de Vilaselán,
tráeno-lo ventiño en popa,
que somos de Ribadeo
e traémo-la vela rota.

¡Ai, miña virxe da Barca! 
¡Ai miña virxe, valeme!, 
que estou no medio do mar
sen ter barqueiro que reme.

Virxe da Barca
que a teño de rezar
para que o meu amante saia
das alturas do mar.

Nosa señora da Guía,
a guía dos mariñeiros,
guíame a miña cuadrilla
toda de mozos solteiros.

Exvoto mariñeiro no santuario da Pastoriza (Arteixo)
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Cando unha santa ou virxe concede aquilo que se
lle pediu, é costume pagarlle o favor cun exvoto,
que pode ser para a súa casa ou para o seu confor-
to individual:

Se a divindade non se comporta tal e como é de
agardar dela, tamén recibe a recriminación dos
seus devotos e devotas:

Aínda que as santas e virxes son representantes da
divindade, na devoción popular están dotadas de
antropomorfismo, isto é, non se lles permite des-
prenderse da súa condición humana. Este feito vai
permitir coñecer con certa fiabilidade algunhas
características da muller mariñeira, como:
- Os paseos pola ribeira entreténdose en coller
cunchas:

- O costume de leva-lo pelo recollido fai que
chame moito a atención andar con el solto:

- Verbo das modas do vestido e do calzado hai
pouca unanimidade na información. Pode saberse
que as ribeirás non andaban en mangas de camisa, 
porque este era un costume que lle pertencía ás
costureiras:

Procesión marítima a bordo dun vapor, na honra da Virxe do Carme. Marín. c. 1915

Nosa Señora do Carme
vai indo pola ribeira
collendo cuncha por cuncha
e metendo na faltriqueira.

Santa Eulalia, santa Eulalia,
vela aí vai pola ribeira,
collendo cunchiñas de ouro,
meténdoas na faldriqueira.

¿Onde vas, virxe do Carme,
con ese pelo tendido?
-En busca dun mariñeiro
que polo mar vai perdido.

Adeus virxe do Monte,
a popa che vou virando:
a saída é agora
a volta, ¡sabe Deus cando!

Virxe do Carme querida,
amparo dos mariñeiros,
ampárame a min que vou
para reinos estranxeiros.

A señora da Peneda
ten o tellado de vidro
que o puxo un mariñeiro
que no mar se viu perdido.

Pescador que andas pescando,
péscame unha rebaliza,
para levar de regalo
á Virxen da Pastoriza.

Miña Virxe do Loreto,
¿que lle dades ós do Son?
Dádeslle pescadas podres,
picadas do abellón.
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Se se atende ó valor da maioría, ben se pode afir-
mar que con respecto ó calzado, o máis xeral é que
as mulleres da beiramar andasen descalzas e sen
medias nin carpíns:

Nesta información insiste, por contraposición,
estoutra cantiga en que rianxeira non define unha
habitante de Rianxo, senón a muller que se dedi-
caba a vender polo miúdo produtos da horta:

3. A muller real.

A muller real, aquela que vive, goza, traballa e
morre na ribeira aparece nas cantigas en moitas
desas situacións: namoradeira, namorada, empa-
rellada, traballadora, etc. Nesta última centrarase
agora a nosa atención:

3.1. A muller e o traballo asalariado.

A muller que ten un traballo asalariado aparece
realizando labores de atadeira, mariscadora, ven-
dedora de peixe e marisco, etc.:

Traballadoras dunha conserveira. Vigo, comezos do s. XX

Nosa señora da Barca
velaí vai pola ribeira
en manguiñas de camisa,
parece unha rianxeira.

Nosa señora de Sada
alá vai pola ribeira,
en manguiñas de camisa
parece unha costureira.

Alá vén nosa Señora
andando pola ribeira;
trae as perniñas ó aire
parece unha rianxeira. 

A nosa virxe da Xunqueira
cando apareceu na ría,
descalciña pola area,
viña chea de alegría.

Nosa señora da Barca
alá vai pola ribeira
con zoquiños e mantelo
¡parece unha rianxeira!

Veño de cose-la rede
sentadiña na ribeira,
xa me agarda miña nai
co caldiño na lareira.

Aínda habemos de encontrar
algunha moza solteira,
apañando caramuxas
por aí, pola ribeira.

Vexo Muros, vexo Noia,
tamén vexo Corcubión
e vexo as nenas de Faro

que andan ó mexilón.

E nós as nenas,
tan gallardiñas,
vendemos xardas
e máis sardiñas;
vendemos todo
polo máis valer,
que aínda non deixamos
para nós comer.

Procesión da Virxe da Barca. Muxía. 1929. Foto: Ramón Caamaño
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Aínda que non era común na costa galega que as
mulleres andasen embarcadas –con algunha
excepción ben coñecida, como a das habitantes de
Sálvora-, no cantigueiro existen cantareas que as
presentan navegando a vela e mesmo pescando. A
rareza deste comportamento permite, obviando a
interpretación literal, considerar que estas canti-
gas están contando a existencia dunha relación
sexual entre os personaxes implicados:

O traballo asalariado da muller da beira do mar
non ten por que estar relacionado co mundo marí-
timo, pode pertencer ó sector terciario ou pode ser
un labor agrícola propio dunha economía simbió-
tica:

A muller que realiza un traballo asalariado posúe
unha dispoñibilidade económica e unha capacida-
de de tomar decisións importantes no ámbito
familiar que non se podería comprender nun
mundo en que non tivese acceso a un traballo
remunerado:

Muller traballando nas inmediacións do Muíño da Seca (Cambados)

Chamáchesme sardiñeira
porque che vendo as sardiñas. 
Sardiñeiro seralo ti
que me cómpra-las sardiñas.

Dime ti, regateiriña,
dime que levas de venda.
- Levo bágoas e suspiros,
non teño outra facenda.

Cantan os galos en Baio, 
as galiñas, en Baíñas:
tamén cantan no inferno
as pescas de Camariñas.

Aí van as de Brañas Verdes
á lagosta polo vrán;
levan a súa farruca
para baila-lo can-can.

Fun a Vigo, fun a Vigo,
¡nunca eu a Vigo fora!
namoreime dunha nena 
que ela era pescadora.

Sabela vai na vela
e Ramón vai no timón;
Lourenciño, o pequeniño,
vai tocando o acordeón.

Farruquiño vai en vela
polo río de Padrón;
Farruquiño vai en vela,
María vai ó timón.

Humberto e maila Pichona
van pescar ás barbadiñas,
para comer o meu galo
e mailas súas galiñas.

As nenas do Pindo
van lavar ó mar.
Eu son mariñeiro,
heinas de pescar.

Miña neniña pequena,
¿quen che vai dar de mamar?
Túa nai vai na vendima
e teu pai saíu ó mar.

Miña nai, porque podía,
fixo unha casa na vila,
para ve-los de Rianxo
como pescan a sardiña.

Cargando ostra
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Na cultura occidental a muller foi educada e con-
cienciada para ocuparse do traballo doméstico. O
emprego fóra da casa, que existe dende sempre
con maior ou menor recoñecemento e intensidade,
nunca eximiu –nin exime na actualidade- ás
mulleres dos labores domésticos. Pensar iso é
unha ofensa e un demérito que as propias intere-
sadas se ocupan de desmentir:

3.2. O traballo doméstico.

Os traballos da casa que nas cantigas aparece rea-
lizando a muller da beira do mar son maiormente
os de lavar e cociñar.

Ademais correspóndelle levarlle a comida ó mari-
ñeiro, ter todo preparado na casa para cando volve
o home do traballo e atendelo cando chegue. Den-

tro das súas ocupacións tamén está a de ser refu-
xio ou acubillo psicolóxico do home traballador:

3.- Existe unha variante desta cantiga, non exenta de certa crítica, que presenta a muller como descoñecedora da arte culinaria: "Señor cura,
señor cura, / aí vén a súa sobriña, / que lle vén a preguntar / como se asan as sardiñas. / -Ábreselle o lombo, / bótaselle sal, / e cun abanico /
poste a abanicar. / Abanica, abanica, abanica / abanícalle o cu a teu pai".

Anque che son pescantina,
ribeira da beiramar,
tamén sei coller a roca,
baila-lo fuso e fiar.

¿De onde ves, Carmela?
-Veño do regueiro,
de lava-la roupa
do meu mariñeiro.

Gaivota, gaivota,
¿que levas no papo?
- Sardiñas asadas. 
- ¿Quen chas asou?
- María pou-pou,
pasou polo río
e non se mollou.

Señor cura, cura, cura
¿onde lle vai a sobriña?
que lle quero, quero preguntar
como se frixe a sardiña.
- Ábreselle o lombo,
bótaselle sal
e cun abanexo
veña abanexar.
Abanexa, abanexa, abanexa
abanéxalle o rabo á sartén3.

Pola punta do Capelo
ía miña avoa Clara
levarlle a comida ó Vigo
que estaba na esplanada.

Aí veñen os mariñeiros
de traballar á escurada;
rapaciñas da ribeira,
terlle a cama preparada.

Bota auga, Clara,
polo vertedeiro;
bota auga, Clara,
que son mariñeiro,
que son mariñeiro,
que veño do mar;
bota auga Clara,
para me lavar. 

As mulleres do mar sempre tiveron que realizar as tarefas domésticas
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A muller que fica na casa depende do traballo rea-
lizado polo home para garanti-lo sustento fami-
liar; por iso resulta común que se alegre da volta
da xeira diaria, aínda que a ganancia non fose
moita:

As peculiares condicións da vida da beiramar
–peixes e mariscos que se reproducen de seu e son
todos comestibles- permiten asegurar a mantenza
dispoñendo das ferramentas axeitadas e da forza
de traballo que as manexe; por iso, a muller, en
tendo un home responsable, pode deixar nos seus
brazos a responsabilidade do sustento económico
da casa:

Claro que o home tamén pode renegar desa res-
ponsabilidade, ben porque considere que a muller
debe amañarse pola súa conta, ben porque atopa-
se outros intereses ou vicios en que investi-las
ganancias:

Á vista do expresado con anterioridade, a existen-
cia de cantigas que presentan un emisor masculi-
no que se oufana de posuír aparellos, materia
prima, compañeira ideal e, daquela, a posibilidade
de vivir sen traballar resulta incomprensible.
Claro que tamén é posible considerar que os
homes admiten o rol de procuradores do sustento
familiar por educación, de esta ser diferente non
terían problemas para aceptar ser mantidos pola
súa muller:

4. Conclusión.
Aínda que a literatura oral é un mostrario dos ima-
xinarios colectivos do grupo humano que a crea,
dos seus valores, das súas moralidades e das súas
crenzas (Pereiro 1999), convén ter en conta que
ese retrato de situación se fai a través de prototi-
pos, creacións que representan o modelo ou exem-Mulleres mariscando na Illa da Arousa. Foto: F. Fdez. Rei

Cando veño do axexo,
cando vou para a luzada:
quérote ver, rianxeira,
sempre no muelle sentada.

Covelo foi ó mar,
trouxo sardiñas na gorra
para darllas á muller
que estaba na corredoira.

Sardiñas do mar de Lira,
¡quen che me dera un milleiro!,
sardiñas do mar de Lira
mátaas o meu mariñeiro.

Aí vén o barco do mar,
aí vén a sardiña toda,
aí vén o meu mariñeiro,
asentadiño na proa.

Aí vén a lancha da Illa,
aí vén a falúa toda;
aí vén o meu queridiño,
asentadiño na proa.

Teño barcas, teño remos,
teño sardiñas no mar,
tamén teño un bo marido,
non preciso traballar.

Non te cases cun canteiro,
que che saltan as pedriñas;
cásate cun mariñeiro
que che trae boas sardiñas.

Dinme que non teño rendas
para mante-la muller;
berberechos de Cambados
que coma cantos quixer.

Eu non quero home
que vaia ó mar:
gaña a peseta,
vaise emborrachar.

Teño lanchas, teño remos,
teño sardiñas no mar,
a miña muller é moza,
non quero máis traballar.

Teño lanchas, teño redes,
teño peixe no mar
teño unha moza bonita,
xa non quero traballar.
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plo máis perfecto. Por esa mesma razón as mulle-
res que se cantan nas cantigas anteriores non son
fotos de seres reais, non están historicamente
documentadas, son estilizacións, arquetipos
dunha sociedade. Malia todo, permítennos coñe-
cer datos relevantes sobre a organización social, o
estilo de vida e a cultura da sociedade mariñeira
do pasado.

Son tres as categorías de muller que se presentan
nas cantigas: a muller mítica e fatal, simbolizada
na serea, que non condiciona nin está presente na
vida diaria do mariñeiro pero que, en tropezando
con ela, pode alterala totalmente; as santas e vir-
xes que representan a muller protectora á que
encomendarse para que as xeiras cheguen ó final
sen maiores dificultades e á que recorrer en situa-
cións de perigo que esixan unha axuda externa; e
a muller real, a compañeira, que co seu traballo,
sexa este doméstico ou asalariado, contribúe a que
a vida en terra sexa máis levadeira e máis calma.

O retrato da muller que fan as cantigas non vai
acompañado, en xeral, de ningún matiz negativo;
se algún existe ten que ver máis coa realidade
social que describen –esixencia de estar a disposi-

ción do home, renuncia deste a mante-la familia,
existencia de malos tratos físicos, etc.- ca coa ide-
oloxía que delas se desprende.
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28 de xuño de 1936, María
Expósito Regueira, natural e

veciña de Quilmas, non puido ir votar
polo Estatuto de Autonomía. Viñéran-
lle de madrugada as dores do parto, e
non deu librado deica media mañá. Era
a súa cuarta filla, e a terceira parición,
pois na segunda saíranlle xemelgas dun
ovo. En canto lle cortaron o embigo á
nena, a María mandou o home a cum-
prir o seu deber cívico, laiándose de
que as limitacións da condición femini-
na lle empecesen a ela contribuír co
seu sufraxio á redención de Galicia
como xa contribuíra, con voto e propa-
ganda, ó triunfo da Fronte Popular o
mes de febreiro.

O pai da criatura, Ceferino González Pampín,
máis coñecido por Pandullo, non se atreveu a des-
obedecer. De volta das urnas, seguro da vitoria e
feliz da súa potente paternidade, viña conversan-
do con outro mariñeiro veciño, cenetista coma el,
cando sentiu un runxido no medio dunha pradela.
Agarrou un pandullo do carreiro, arrebolouno coa
arte que segundo algúns lle gañara o alcume, e
chegou á casa moi contento cun grolizo pazpallar
para facer un caldo de parida.

Os días que seguiron, ademais de saír ó mar na súa
gamela, o Ceferino dedicouse moito á caza de
pazpallares para a muller, agora cunha escopeta de
dous canos cos martelos por fóra, da que estaba
moi orgulloso. Gozaba fama de gran tirador. Polo
inverno, o que máis lle levaba a vida era andar ós

A Mariñeira de Quilmas

O

O escritor chairego Darío Xoán Cabana (Roás, 1952) é unha figura de ben recoñecido prestixio nas nosas letras.
Académico da Galega desde Abril de 2006, tradutor excepcional para a nosa lingua do mellor da literatura rena-
centista italiana (Dante, Petrarca...) e poeta de longo alento (como poñen de manifesto o recompilatorio Vinte
cadernos. 1969-2002 ou o recentísimo Cabalgada na brétema), cultiva preferentemente nos últimos tempos o xéne-
ro narrativo, con títulos como Galván en Saor, Fortunato de Trasmundi, Cerco de ferro, O cervo na torre, Morte
de Rei e Mitos e memorias.
Da súa autoría é o relato que traemos a esta sección, tomándoo do libro Vidas senlleiras (Eds. Xerais, Vigo, 1992;
2ª ed., 2005), que mereceu no seu día o Premio ‘Cidade de Lugo’.
Trátase dun fermoso e conmovente relato, ambientando en Quilmas (Carnota), en que se combinan a memoria do
36 e a dos traballos e angueiras das xentes do mar.
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Fotografías: Maribel Longueira

Foto: Martiño Cabana Monte do Pindo
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coellos polos penedos do Pindo, e gastaba aló
moitas horas, quizabes non tan proveitosas, pero
si máis gustosas cás da pesca, oficio que practica-
ba máis por necesidade ca por vocación.

A gamela herdáraa de seu pai, con quen antes a tri-
pulara. Morto o vello xa había ben anos, agora
tiña que andar case sempre el só. A muller culti-
vaba un horteiro, levaba o peixe a vender, e coe-
llos cando era o tempo, facía de comer e o traballo
da casa, e atendía as fillas. Cando estaban casados
de pouco e aínda non chegara a primoxénita, a
María saíra con el á mar varias veces, primeiro por
alongar namoros, e despois polo moito gusto que
a ela lle daba. Algunhas veces chegaran a pensar
que o home debera quedar na casa e no monte e a
muller meterse pescadora, por facer cada un o que
lle reinaba; pero a pesar da ideoloxía libertaria que
ambos e dous profesaban, non se atreveron a
poñerse tan en contra da común opinión sobre a
división do traballo entre os sexos.

A María era muller robusta e de bo parir, e axiña
deixou a cama e volveu facer vida normal. A
meniña levábaa canda ela a todos os sitios, para
aleitala ás súas horas, pero as máis das veces tíña-
lla que deixar carrexar á filla máis vella, que xa
empezaba a axudarlle algo e se estiraba canto
máis podía nas zocas para amosar o grande que

era: tres meses despois de facer os cinco, dera en
contestar sempre que tiña seis, e gustáballe moito
que llo cresen.

Pero o sosego pouco durou. O día 19 de xullo,
María Regueira volveu de vender o peixe máis
cedo do que acostumaba. Sen dicir unha soa pala-
bra, meteu no macuto militar do seu home mantas
e provisións, colgoulle ó lombo a escopeta e o
morral de caza con toda a cartuchería, e mandou-
no subir á Moa e que se deixase estar aló arriba
quietiño ata que ela o fose buscar. O Ceferino
quixo opoñerse a tan grande tiranía, pero de pouco
lle valeu.

A María sachaba na horta, atendía as fillas, e
negábase a calquera comentario veciñal. De cada
dous ou tres días, deixaba as pequenas ó coidado
dunha veciña e subía as íngremes costas do Pindo
para estar co home e levarlle tabaco e algo con
que compangar os coellos que aló arriba asaba.
Un día non o encontrou. Berrou por el, e só os
ecos lle respondían. Brincando de pena en pena,
acabou por encontralo deitado no fondo dun pre-
cipicio entre dúas laxes, coa escopeta ó carón. Xa
empezaba a feder. Era noite pecha cando a María
chegou á casa, as mans ensanguentadas, a escope-
ta disimulada baixo das saias. Escondeuna no
liñeiro antes de entrar. As nenas choraban, e con-
solounas e díxolles que seu pai lles mandaba moi-
tos bicos, e que axiña volvería. Ceferino González
Pampín ficaba en terra no seu derradeiro chouto

Cartaz de propaganda para o plebiscito estatutario de Xuño de 1936.

Porto de Quilmas
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de cazador, cuberto cun amilladoiro de pedras
rosadas do magnífico monte que o acollera e o
matara.

Mentres tanto, a barbarie perfeccionaba as súas
redes, e o terror arrevoaba as aldeas e as vilas
coma un voitre. As gabias enchíanse de cadáveres,
e o aire corrupto, coma un grande boi morto, paría
falanxistas misérrimos. Os tricornios percorrían
os camiños nas súas bicicletas, e entraron en Quil-
mas, e petaron á porta da casa do Pandullo.

- Vimos buscar o teu home.
- O meu home está de caza no monte. Ídeo procu-
rar alá, se querés.

Os gardas entraron na casa de malos modos. As
nenas maiores acurrunchábanse no recanto do
barrelo.

- Outra vez estará.
- El se cadra non, pero eu si que estarén.
- Un respecto prá autoridá, ou vés canda nós.

Había unha fouce arrimada á porta. María Expósi-
to achegouse a ela.

- Eu teño que manter as fillas. Se me querés levar
entre a parexa, vinde tres. Porque un queda aquí.

Os gardas marcharon, coas bicicletas polo ramal.
A María deixou a pequena máis vella ó cargo da
casa e baixou á praia. A gamela aboiaba coa marea
alta. Recolleu o rizón, vogou rabiosamente ata a
súa emposta, cebou as nasas e botounas ó mar, que
xa lle facía a súa reverensia ó sol.

Como non tiña familia de cerca, a María case non
falaba con ninguén. De cada tres ou catro días
facía un oco no traballo esgotador para subir ó
Pindo, cunha morraleta chea que traía baleira ó
volver. Pero xa había falacios. Un falanxista da
aldea empezouna a molestar, e a roldar a casa de
noite, coa pistola do novelargo ó cinto, facendo
que lle gardaba a petada ó Pandullo.

María aguantou canto puido, pero as pequenas
choraban polo que oían dicir. Unha noite de
setembro, nubarrenta e sen lúa, sentiuse un tiro de
escopeta. Ningunha fiestra se alumeou, ningún
veciño se atreveu a saír. Eran tempos de espanto.

Xunta a cancela de Cas Pandullo, o sol da mañá
alumou o cadáver do falanxista local no medio
dun mar de sangue mesturado coa merda que lle
escoara das tripas. A pistola desaparecera, e na
fronte, cravado cunha punta enferruxida, un papel
avisaba con letra formada: POR MOLESTAR A
MIÑA MULLER. CEFERINO GONZÁLEZ
PAMPÍN.

O xuíz veu levantar o cadáver ás once pasadas, e
tomoulle a declaración a María Expósito na súa
propia casa, usando de toda cortesía. Ela dixo que
sentira o tiro coma todos, e que non vira máis ca
ninguén. Que o seu home non a viña ver á casa, e
que se lle querían algo, que o fosen citar alá arri-
ba.

O Pindo

Unha das covas que
no Pindo serviron
de agocho aos
“fuxidos” do 36
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Empezouse a correr que as subidas ó monte tiñan
resultas, e que a María quedara preñada, e botá-
banse a ollo cálculos se estaría de catro meses ou
de cinco, porque nin os que foran amigos dela e do
home se atrevían agora a preguntarlle directamen-
te. Mais non houbo moito tempo para especula-
cións. A María estivo dous días sen saír da casa,
metida na cama para que as nenas non puidesen
dicir nada, e cando saíu tiña a cintura tan delgada
como adoitaba.

Esto foi polo mes de febreiro de 1937. En marzo,
o Axudante de Mariña mandouna chamar.

- Hai denuncias anónimas de que vosté anda ó
mar. Non se pode andar ó mar sen estar enrolado.
- Pois enróleme logo.
- As mulleres non se poden enrolar. Non hai pre-
cedentes.
- Eu deso non lle entendo, señor. Será mellor que
veña o meu home e explícallo a el. Pero terá que
ser fóra de horas de oficina. Vosté xa saberá onde
anda o meu home.
- Que ande el donde quiera, usté...
O sarxento de oficinas chamou á parte o seu supe-
rior xerárquico e díxolle unhas palabras en voz
baixa.

- Bueno, bueno, a ver se o arranxamos en ben. E
que eu acabo de chegar destinado, sabe, e aínda
non estou moito ó tanto da xente. Xa me dixo aquí
o suboficial que vosté ten que manter catro filli-
ñas. Marche tranquila, e dígalle ó seu home que
non fai falta que veña, que xa eu falarei cos
denunciantes anónimos. ¡Haille xente moi mala!
Total, por uns peixes do mar. Se astra é unha cari-
dá facer a vista gorda...

E a mariñeira de Quilmas seguiu indo ó mar con
bastante fortuna. A filla máis vella empezou a
encargarse de levar o peixe a vender, e o traballo,
sendo aínda moito, facíase máis levadeiro. As via-
xadas ó monte, os oportunos avultamentos de

Porto de Quilmas

Porto do Pindo
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barriga e os abortos ós catro ou cinco meses, qui-
tábanlle á xente os motivos para falar.

Acabou a guerra, e as fillas máis vellas empezaron
a ir algo á escola, remudándose entre as tres para
atender a cativa e vender o peixe. Ninguén as
molestaba, nin sequera o crego. O crego era de
malas pulgas, e non lle gustaba moito que non
fosen á igrexa nin ó catecismo, pero non se atrevía
a chamarlle a atención á mai. María, pola súa
banda, foi espazando as subidas á montaña, e ter-
minou indo só os domingos, mentres as veciñas
andaban á misa.

- Arderalle menos alí - dicían as malas linguas.
E tampouco non apareceu máis preñada. Deixou
de botar tabaco no horteiro, e a xente pensou que
o home se quitaría do vicio, ou que tería planta-
ción aló arriba. O que máis estrañaba era que nin-
guén o vía nunca. Os outros escapados do Pindo
non deixaran de todo a súa vida social, e algunhas
noites de inverno baixaban de rúa a casas seguras,
e falaban uns doutros e dos ranchos que aló arriba

facían. O Ceferino non. Nin os mesmos fuxidos o
atopaban xamais por aqueles píncaros. Houbérase
facer túzaro e senlleiro coma un xabaril.

O ano da grande fame, que foi o corenta e tres,
comeuse moita sardiña enriba de coios, para que
de lonxe parecese que había pan. Na casa da
María, en comparanza, pasárono mellor ca moitos
veciños que se tiñan por abastados. A mariñeira de
Quilmas era amiga do mar, e o mar pagáballe ben
a súa amizade.

Foi precisamente no corenta e tres cando se tivo
que arrepoñer outra vez. A filla máis vella abríra-
se coma unha flor de cedo ós seus trece anos, e
namoraba vela, descalza de pé e perna polos cami-
ños e os areais. Un día, volveu de vender o peixe
con cara de ter chorado. Súa mai mandou saír as
pequenas, e aloumiñouna e porfioulle con moitas
preguntas. A mociña impaba e calaba, pero acabou
botándose a chorar coma unha madalena.

-¡É que me quixo foder o Bailarete!
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O Bailarete era un labrador de cerca que nunca
fora moi amigo do traballo. A mocidade botáraa
vivindo á conta dos pais, que non eran mala xente,
e armando quimera en festas e romarías, onde
levara máis paus dos que quixera, anque non tan-
tos como buscara. Cando os militares traizoaron a
República, meteuse falanxe á primeira oportuni-
dade que tivo, por andar de chulito. Dicíase que
tiña máis de tres mortos sobre a conciencia, e ó
pouco de acabar a guerra fora premiado cunha
cartería rural, como daquela se adoitaba. María
Expósito Regueira foino buscar á casa.

- Díxome a miña pequena que che metestes con
ela.
- Pois enventouo, que eu non lle fixen nada. E
cominco non che val poñerche así rufa, que eu ó
teu home non lle teño medo. ¡Nunca cho vin de
hai ben anos!
- Deixa o meu home onde está, que para esto non
me fai falta. ¡Que eu saba que che me achegas
outra vez á cativa, e córtoche a caralla! ¡Fillo de
puta!

O Bailarete medio foi quitar o seu pistolín do peto,
pero quedouse estarrecido ó ver diante dos fuciños
o temible ollo negro dun novelargo. Separou as
mans do corpo e entrou para a casa tremendo. A
mariñeira de Quilmas arrecuou cara á cancela, e
en chegando a ela gardou o pistolón no refaixo e
marchou sen mirar máis atrás.

Os fuxidos sobreviventes foran baixando e entre-
gándose, sobre todo os que escaparan só por non
iren á guerra. Dalgúns outros significados de
esquerdas, sóubose que pasaran ó estranxeiro, ou
que se uniran ás unidades guerrilleiras que opera-
ban en distintas rexións de Galicia. Pero a María
seguía subindo ó monte, aínda que ás veces dei-
xaba algún domingo polo medio. Nin sequera na
casa dicía palabra.

A gamela vella fora substituída por outra algo
máis grande, e ás veces a mariñeira de Quilmas
saía ó mar con algunha das fillas, mentres as
outras gobernaban a casa e algunhas veigas que

Porto de Quilmas
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arrendaran. As súas afortunadas pescarías permití-
ronlles botar unha planta nova, e a casa perdeu
bastante en beleza, pero gañou moito en espazo e
comodidade.

As xemelgas casaron fóra, e a pequena colleu
mozo tamén. Pero a máis vella non mostrou nunca
interese polo matrimonio, e seguiu vivindo con
súa mai na casa renovada, que fora perdendo
pouco a pouco o nome de Cas Pandullo. A Casa da
Mariñeira lle chamaban agora, e desde Muros a
Fisterra era famosa a vella que mandaba nela e nas
súas chousas de mar.

Co casabé remangado, a saia
refucida e o pano atado ó cachi-
rulo, baixaba pola praia descal-
za, as dedas engarabitadas pola
reuma e as friaxes, calcando fir-
memente as areas. Ó mellor, o
sol brillaba nos rosados penedos
da beira do mar, onde se estea a
gloria do Pindo. A señora María
recollía o cabo, apuxaba a
gamela, pintada de verde e azul,
aseguraba os remos ós toletes e
vogaba firmemente cara ó
Carrumeiro Grande no sosego
da tarde.

O domingo seguinte ó casamen-
to da filla máis nova, mandou
recado a todas que viñeran á
casa. Da vila do Pindo e de
Quilmas, serpexaba pola estrada
unha riola de mulleres cara á
igrexa de San Mamede. María
Expósito Regueira e mais as
súas catro fillas contrariaban a
corrente.
Subiron ó monte, glorioso baixo
o sol de agosto, a vella agate-
ñando diante, as mozas seguín-
doa con moito traballo.
Chegaron a unha laxe, e a Mari-
ñeira de Quilmas acenou cara a
un alto amilladoiro de pedras no
fondo dun barranco.

- Aí enterrei a voso pai, fai hoxe vinte anos.

Ó día seguinte, a señora María vestiuse de loito, e
non o volveu quitar máis. Hoxe xa ten bisnetos, e
non lle fai falta, pero segue indo ó mar, e todos os
primeiros domingos de mes ascende á montaña
cunha morraleta cargada daquelas rosadas pedras
funerarias.

© Texto: Edicións Xerais de Galicia

O Pindo
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biólogo Jacobo Barros
publicou no 2005 Os

ausentes de Casteltón (Sotelo
Blanco Edicions), crónica novela-
da dunha marea no Gran Sol, que
en certo modo é a crónica da
pesca da altura por tratárense
tamén outras pescarías (Terrano-
va, Namibia, Malvinas, Boston...)
onde traballan barcos galegos. A
obra é o froito da súa experiencia
como biólogo en diversos caladoi-
ros.
Especialmente a través dos diálo-
gos coa tripulación do "Xeitoxiño
II", o autor logra transmitirnos a
épica dunha vida dunha dureza
dificilmente imaxinable para os
que estamos en terra, "con días,
semanas, nun limbo sen presente,
consumidos pola marusía e pola
ausencia". Vemos como se traba-
lla nun arrastreiro e como se con-
vive, sabemos das aves dese mar e
do seu valor e, sobre todo, da gran
variedade de peixes que alí hai,
pero tamén dos descartes ("Ighual
para coller tresentos quilos de pes-
cada tes que matar sete ou oito
toneladas de xurelo e rincha"). E
sabemos dos conflitos e abordaxes
entre arrastreiros e pincheiros no
Gran Sol, despois de estes chega-
ren a estas augas a finais dos 70 e

logo acabaren
co bacallau e
co badexo..

Na pesca da altura non
existen domingos nin festivos,
aínda que a monotonía no xantar
se rompe o domingo cun prato de
cocido do país, e nalgún barco o
sábado cun prato de callos. O can-
sazo é o principal problema, por
ter que aguantar un ritmo de tra-
ballo de tolos; e no caso de emba-
rrar e romper o aparello xa se
encadea un lance co outro ("Os
homes, que acababan de deitarse,
non tiveran apenas tempo de
quencer as mantas do catre, cando
xa os chamaban de novo para se
infundaren os traxes de auga"). 
Denúnciase a pesca ilegal en
Namibia co condón ("unha malla
máis fina, ilegal sempre, que se lle
mete ó saco por dentro, como se
fora unha funda, para que o peis
miúdo non escape"), á vez que se
denuncia a sobreexplotación pes-
queira ("En Terranova, no Ghran
Sol, nas Malvinas... Traballas
arreo matando no peis. ¿Total para
que? Pa inundar o mercado, pre-
sios polo chan... salarios de fame.
¡Para iso nos valía").
As supersticións da xente do mar
están ben presentes en todo o
libro. Na ponte do arrastreiro
lévase unha restra de trece cabe-
zas de allo e tamén unha figura de
San Pancracio, avogado dos nego-
cios, ó que lle hai que poñer unha

ramiña de pirixel roubado, ou
polo menos regalado. Hai que evi-
tar a morte dunha tartaruga, pois
trae terribles desgrazas, mesmo
pode estragarse o peixe estibado
na adega. A bordo non se pode
mencionar nunca a palabra crego
nin levar paraugas para o barco;
pero seica é bo levar unhas bragas
usadas de muller na popa cando se
vai a un caladoiro novo ou cando
se cambia de aparello, e mesmo
botar mexo de muller sobre apare-
llos novos.
Jacobo Barros deixounos n' Os
ausentes de Casteltón unha imaxe
realista, e nada bucólica, da pesca
da altura. Un dos trazos salienta-
bles da obra é o humor que apa-
rece en moitos momentos,
especialmente nas conversas das
comidas, que permiten soportar o
cansazo e a dureza desa vida.
Moitas son historias de aventuras
sexuais nos portos en que se atra-
caba ("eu naveghín por todo o
mundo… ¡E fodín con todas as
rasas! (…) brancas, neghras, japo-
nesas, brasileiras… As neghras de
Abellán son as que millores
mamadas fan") ou historias como
a do vello que seica se arranchaba
todos os días para foder porque o
facía cunha raia ("ten un laño que
é ighualiño ó conacho da muller"). 
O narrador-xornalista cando relata
usa o galego estándar, e o mesmo
cando intervén nos diálogos, men-
tres que a tripulación fala na

O

Jacobo Barros e a épica da pesca da altura

Ed. Sotelo Blanco, 2005 

Francisco Fernández Rei
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variedade do galego popular da
beiramar das Rías Baixas con uso
constante da gheada e do seseo, de
formas como peis 'peixe' e hos
'hoxe', naveghín 'naveguei', mirar
por ver. Outro elemento ben
caracterizador dese falar mariñei-
ro son anglicismos léxicos como
laiquear 'gustar', veri nai 'moi
bonito' ou dar un raite para dar un
paseo ou unha volta, que aparecen
por toda a novela e posibles angli-
cismos como bichicoma, termo
despectivo moi usado pola xente
que andaba ó bacallau en Terrano-
va e que se di do que vive da cha-
puza ou do conto.
Nesta obra vese como os mariñei-
ros galegos foron adaptando os

topónimos estranxeiros de portos
e illas onde ían faenando ou atra-
cando, algúns deles totalmente
populares entre a xente do mar. É
o caso de Capetón (Capetown-
Sudáfrica), Abellán (Abidján-
Costa de Marfil), Ghotá
(Godthab-Grenlandia), Antuerpe
(Antwerpen-Bélxica), Casteltón
(Castletown-Irlanda), Escornabois
(Stornoway-Illas Hébridas), illas
Espibes (illas Spitzbergen-Norue-
ga) ou Valvis (Walwis Bay-Nami-
bia). Isto é unha mostra da
presenza dos galegos e da súa lin-
gua en todos os mares: "Se o mar
aprendera a falar, seghuro que o
fasía en ghallegho -concluíu
Fidalgo-. Porque mira que temos

barcos polo mundo adiante. Gha-
lleghos hainos coma a brosa por
todos os continentes", dicía o
patrón de pesca do "Xeitoxiño II".
Esta excelente crónica novelada
publicouse tres anos despois de
que Jacobo Barros morrese en
maio do 2002 nun accidente nas
augas do Pacífico, cando só tiña
30 anos. Foi unha lamentable
perda para a literatura galega, e
particularmente para a literatura
do mar, tan escasa aínda de cróni-
cas e relatos mariñeiros, a pesar
do que se leva feito nos últimos
anos. 

olaborador habitual do
vedraio semanario ‘La Voz

de Ortigueira’, mestre de profe-
sión e responsábel de dous intere-
santes traballos de investigación
sobre catástrofes no mar (A galer-
na de 1961 e mais Os naufraxios
da Galicia Norte), este escritor
natural de O Barqueiro (1952)
conseguiu no pasado recente certo
recoñecemento e varias distin-
cións polas súas obras O bandido
Casanova (2000, Premio ‘Pastor
Díaz’ do Concello de Viveiro),

recreadora das
peripecias do
famoso bandi-
do galego de

comezos do século
XX, e a aínda inédita Monbars
(gañadora do IV Premio ‘Eixo
Atlántico’), ambientada no século
XVII e protagonizada polo pirata
francés así chamado.

Agora volve polos camiños da
novela para nos regalar Aguillóns
de Ortegal. Ambientada nos tem-
pos da Gran Guerra, en que sub-
mariños alemáns torpedeaban
buques mercantes de moitas ban-
deiras diante das costas galegas,
coa aquiescencia cómplice das
autoridades militares (maiormente

xermanófilas) da oficialmente
‘neutral’ España, está protagoni-
zada por un fogueiro portugués
con raíces galegas, Xoán Antón
Fonseca, que se ve involucrado
nunha guerra que non é a súa.

A novela divídese en cinco capítu-
los e presenta unha estrutura cir-
cular, cun comezo in extrema res
que pon en marcha a intriga e con-
verte as case trescentas páxinas de
que consta o libro nun demorado
flash-back para explicar por que o
protagonista se converteu, segun-
do confesa el propio desde o
comezo, nun asasino... As recor-
dacións e confesións do Fonseca
vannos achegando ao instante
final, que empata co principio e

SUBMARINOS, NAUFRAXIOS E INSTINTO DE
SUPERVIVENCIA

E.X.I.L.

AGUILLÓNS DE ORTEGAL
Hixinio Puentes Novo

Eds. Xerais, 2005
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que, dito sexa como aviso a lecto-
res impacientes, deixa un cabo
importante sen atar, talvez para
amarrar unha eventual continua-
ción das andanzas novelescas do
fogueiro lusitano...

No primeiro dos capítulos, ‘A
xenreira de Neptuno’, coñecemos
por boca do propio Fonseca as
súas orixes e circunstancia, a súa
iniciación ao mundo do mar na
carpintería de ribeira de seu pai,
as súas primeiras navegacións,
primeiro como ‘cho’ e logo como
‘palermo’, e a sucesión de naufra-
xios que fan bo o vaticinio da
meiga que lle predicira sete vidas
a este fogueiro que traballa en
buques mercantes ingleses porque
a paga é boa (con plus de perigo-
sidade incluído) e que xa leva ben
tempo chuspindo nas mas, aga-
rrado á pá e á aceiteira, engra-
xando os balancíns e as
chumaceiras do eixo da cola, coa
faciana lixada pola suor e o car-
bón, dándolles de comer ós for-
nos... Este primeiro capítulo
finaliza co relato de dous torpede-
amentos sucesivos de senllos bar-
cos en que viaxa o Fonseca: o
‘Yrewse" en que estaba enrolado
e, a penas unhas horas despois, o
‘Alnwick Castle’ que o recollera
como náufrago.

No segundo capítulo (‘Derrota
polo inferno’), ao noso ver do
melloriño da obra, asistimos á
deriva polo Océano Atlántico de
cinco botes de salvamento durante
varios días. Nun deles vai, canda
outros vintenove náufragos (cada
un coa súa historia e vida ás cos-
tas, que se nos relatan sumaria-
mente, compondo un auténtico
mosaico humano), o noso Fonse-
ca, convertido pola forza das cir-
cunstancias no encargado de ir
botando pola borda os cadáveres
dos que non aturan a fame, a sede,
o frío, a marmañada que enchou-
pa, as cambras e a gangrena dos

pés entumecidos, o alcatreo
noxento dos excrementos mestu-
rados co salseiro...

Finalmente, no límite das súas
forzas físicas e psíquicas e despois
de remar e velear durante nove
días, xa sen provisións nin no
tambuche de popa nin no cubiche-
te de proa, os náufragos supervi-
ventes chegan ata os Aguillóns de
Ortegal (O Rodicio, a Ínsua
Maior, a Longa, o Tres Irmáns, o
Cabalo Xoán) e alí dúas traíñas de
pescadores do porto de Cariño
remólcanos ata o areal da Bastei-
ra.

A hospitalidade proverbial e gra-
tuíta da xente do mar cariñesa, os
coidados para a reanimación dos
náufragos (auga, fretas, comida,
teito...) , as xestións do viceconsu-
lado británico para se facer cargo
deles e a estadía nun hospital
ferrolán son a materia do terceiro
capítulo da novela (‘Arribada a
Cariño’), en que asistimos, ade-
mais, ao namoramento do prota-
gonista dunha moza chamada
Andrea.

Na cuarta parte, ‘Regreso ó senti-
mento’, o protagonista embarca
no peirao das Curuxeiras ferrolán
nun trincado cedeirés para regre-
sar onda súa namorada pixina.
Tras desembarcar, atravesa logo a
pé a serra da Capelada, por Santo
André de Teixido. Na camiñada,
encontra unha garita de vixilancia
desde a que soldados alemáns fan
seguimento do tráfico marítimo e
achegan a oportuna información
para que o submariño B-23 que
opera na zona poida proceder a
localizar e afundir mercantes.
Fonseca, levado polo afán de vin-
ganza, comunica o feito aos alia-
dófilos orteganos e ás autoridades
consulares británicas e trama un
plano para desbaratar definitiva-
mente a garita.

No derradeiro capítulo, despois de
pasearmos da man de Fonseca e
da súa namorada por Ortigueira e
de descubrirmos o fondeadeiro do
submariño alemán, asistimos ao
desenlace: no transcurso dun pan-
tagruélico xantar na reitoral de
Santo André de Teixido (ao que
fora convidado facéndose pasar
por comerciante de madeiras),
Fonseca constata, ao comentar os
recentes afundimentos do vapor
grego ‘Catarnia’ e do dinamarqués
‘Nygaard’, a indisimulada xerma-
nofilia das autoridades militares
da Comandancia ferrolá e a axuda
que o clero da zona empresta aos
xermanos no seu labor de espiona-
xe e destrución. Tras discutir e
pelexar con parte dos comensais,
o fogueiro portugués foxe pola
serra, chega á garita e elimina de
senllos sachazos aos vixías teu-
tóns. Cando a Garda Civil e as
autoridades militares hispanas van
procuralo a casa de Andrea, en
Cariño, sálvao in extremis o vice-
cónsul británico, ao ameazar con
destapar o xogo de complicidades
dos xercarcas militares e clericais
da ‘neutral’ España no asunto.

Con ingredientes habilmente dosi-
ficados de novela histórica, de
novela de intriga, de novela de
aventuras e mesmo con pingas
‘románticas’, Aguillóns de Orte-
gal, que rende tamén tributo ao
costumismo de tema ortegano nal-
gunhas páxinas, está escrita nun
estilo áxil e nunha linguaxe rica
en que abundan, para felicidade
dos amantes da cultura marítima e
da linguaxe popular, os xiros e
vocábulos de inconfundíbel xinea
mariñeira: ler da quilla á perilla,
vida de matalote, gardas de bota-
ló, baixar polas imadas enseba-
das, dar piqueta nas brazolas, a
todo filispín, etc.
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rosegue felizmente o fenómeno de extensión na poesía galega contempo-
ránea dos motivos temáticos relacionados, dun xeito ou doutro, co mar.

Desde os pioneiros textos que nese sentido achegaron na preguerra autores como
Vitoriano Taibo, López Abente e, sobre todo, Manuel Antonio, moito salseiro e
moita onda teñen entrado a cachón polas praias da poesía nosa adiante, especial-
mente na última década. A esta corrente de fondo, que os namorados da cultura marí-
tima non podemos senón saudar con satisfacción, engádense tres novos poemarios
que pasamos a presentar brevemente.

NO CANTO DO
MAR

Xabier Paz
Eds. Espiral Maior

Col. Poesía, nº 154, 2005.

Autor doutros poemarios como
Sedimentos, Filoxenia do sangue
e o recentísimo Materia de Lucre-
cio, o biólogo e investigador do
Instituto Oceanográfico de Vigo
Xabier Paz (A Coruña, 1949)
reúne en No canto do mar cin-
cuenta e catro poemas escritos
durante a travesía realizada a

bordo dun bacalloeiro galego
polos mares de Terranova entre
1999 e 2002, experiencia que
plasmou tamén, desde outras pers-
pectiva, no volume Follas de
Bacallau, do que deu nova Lino
Prieto nesta mesma sección no
terceiro número de Ardentía.

Salferido de citacións de grandes
poetas do mar (Avilés de Tara-
mancos, Bernardino Graña, Xoha-
na Torres, Manuel Antonio, etc.),
prologado por Chus Rodríguez
Fernández e con capa de Marta
Núñez, o libro que nos ocupa
complétase cun "Epílogo Negro"
formado por catro poemas arredor
da catástrofe do ‘Prestige’.

O ámbito oceánico (sin marcos
nin camiños) e a condición de
navegante danlle ao autor oportu-
nidade para a reflexión autoexplo-
ratoria, para a evocación e o
balanzo vitais, para a expresión de
nostalxias varias (as nosas singra-
duras de horas murchas) e para a
evidenciación dun profundo des-
encanto, derivado da constatación
de moitas derrotas e naufraxios de

variada índole, entre os que intuí-
mos algúns amorosos e outros
políticos.

Nalgúns poemas hai lúcidas mati-
nacións sobre a grandeza e valen-
tía dos humanos (poñendo a
proba o corazón dos homes) que
se botaron a navegar o mar nun
tempo primixenio (Quen erguería
o pano como vela / por conseguir
a amizade dos ventos?), sobre a
dureza dun labor tan perigoso
como épico e sobre os tabús
(saberás que a bordo hai palabras
/ prohibidas) e costumes consue-
tudinarios que rexen a vida a
bordo, marcada por monotonías
(pasan as horas lentas... neste
Mar as horas non discorren...) e
morriñas fondas, compasadas con
embarres, lances e traballo arreo
(corpos traballados na salseira...
corpos fadigados / de durísimas
horas...). Aínda que moito teñan
mudado para ben algunhas condi-
cións de vida e faena e xa non
haxa fogoneiros / nin marmitóns
descalzos, sinala o poeta, as horas
de noite / son as mesmas / e a can-
seira e os soños.

P

VERSOS CON SABOR A
SALITRE
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ATLÁNTICO,
ATLÁNTICO

Xesús Franco
Colección Tambo, nº 21

Deputación Provincial de Pontevedra,
2004

Mariño mercante, xerente edito-
rial, guionista de cómic e novelis-
ta de xénero negro (co
pseudónimo de ‘Joaquim Fariña’),
Xesús Franco (Vigo, 1943) gañou
en 1995 o Premio ‘Martin Codax’
por un poemario intitulado Contra
mar, que viu lume na Colección
‘Dombate’ de Galaxia (nº 27) e
que mesturaba sabiamente senti-
mentos de fascinación e desmitifi-
cadora xenreira cara a esa
realidade multiforme que chama-
mos Mar.

Agora volve ao plano público co
poemario Atlántico, Atlántico,
conxunto de vinteseis textos de
fasquía formalmente moi variada
e diversos xogos intertextuais
(García Lorca, Ferreira do Castro,
Libro das invasións irlandés....)
que constitúen, en conxunto, unha
persoal carta de navegación polos
mares do amor á procura da
muller debuxada e intuída, unha

peculiar crónica de unha vida /
escrita en poucas liñas / que nace
e morre no Atlántico. É a obra, en
definitiva, de quen fixo / da aven-
tura o mar / e do mar a vida.

Recreando ao longo do libro a
vella sentenza que se aplica ao
modus amandi mariñeiro (...‘en
cada porto unha muller’...), Xesús
Franco estrutura o seu poemario
(unha crónica de amor e de illas)
arredor de sete eixos, en cada un
dos que enlaza cadansúa lenda,
cadansúa illa e cadanseu namoro,
real ou ficticio: unha lenda viquin-
ga para falar das Feroes e da
amante Astrid, de corpo albeiro e
transparente; outra de Ith como
poboador de Irlanda para cantar o
amor de Sarah; unha terceira
lenda sobre a portuguesa illa de
Madeira para ubicar a paixón de
fin de ano por Graça; unha cuarta
sobre Saba, illa-refuxio de piratas
e filibusteiros nas Antillas, pasea-
da da man de Mariken; unha quin-
ta relativa á illa de Manhattan,
escenario do amor por Vivien;
unha sexta lenda de orixe guan-
che, para cantar o sentimento da
muller Gara na illa da Gomera, e,
finalmente, unha lenda sobre a
bretona Quessant, para render tri-
buto sentimental a Gwenael.

No final, de volta da mar alta, o
eu poético senta no peirao a avi-
vecer lembranzas e a sentir a cha-
mada desas sete mulleres
atlánticas que perdeu por seguir
avante. Poemario de amor e de
nostalxia, pois, envolto no sabor
das lendas e illas do noso Océano.

MAR DE LIRA
Francisco Fernández

Naval
Eds. A Nosa Terra, 2005

Aínda que natural de Ourense
(1956), ‘Chisco’ Fernández Naval
é ben coñecido entre a xente máis
directamente implicada na conser-
vación, investigación e divulga-
ción da cultura marítima polo seu
papel de activista na Asociación
‘A Canle’ de Lira (Carnota) e polo
seu traballo de divulgación sobre
a presenza da pesca na nosa litera-
tura ou sobre a importancia das
‘crebas’ na economía dalgunhas
comunidades mariñeiras galegas.

Este prolífico autor de libros
narrativos (O bosque das antas;
Tempo de crepúsculo; Historias
roubadas; Sete noites e un amen-
cer; Sombras no labirinto; Unha
cita co aire...), de guías xeográfi-
cas e monumentais (Unha viaxe á
procura do solpor. Do Tambre á
Fin da Terra; A Coruña monu-
mental e artística...), de ensaios
sobre a figura do autor arxentino
Julio Cortázar (Respirar polo
idioma) e de volumes dirixidos ao
público infanto-xuvenil (Suso
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Espada; Lendas de onte, soños de
mañá; No corazón da fraga...)
retomou en 2005 a súa traxectoria
poética, composta polos volumes
A fonte abagañada (1980), Pabe-
llón habitado (1987), Ara Solis
(1996) e Días de cera (1999),
dando ao prelo Mar de Lira.

O volume, de edición magnífica,
conta con fotografías de Maribel
Longueira e consta de corenta e
sete textos poéticos de fasquía
moi diversa, algúns mesmo mini-
malistas, precedidos dun ‘Limiar’.

Tematicamente, é posíbel enxer-
gar no conxunto varias vetas.
A primeira delas ten a ver coa
dimensión comunal e identitaria
de Lira e tradúcese na denuncia do
seu devalar demográfico (En Lira
hai pouca xente, / menos xente
que antes e logo haberá menos....)
e na nostalxia ou simples relato
doutros tempos, amiúde de mellor
pesca e navegación ("Xente sin-
gular en asonancia libre", "Com-
p l i c i d a d e " , " S o m b r a " ,
"Lembranza", "Ecoloxía", "Velo-
rio"...). Tamén se fai evocación do

mitin que dou alí Castelao durante
a República ("Álbum de fotos") e
reconstrúense as estirpes mariñei-
ras precedentes, co bisavó que
rompeu escumas en quilla de xei-
teira, o avó que navegou sen con-
fín ata as fronteiras de xeo, o pai
que andou ao congro con palan-
gres, trasmallos e betas / trallas
de corazón / coas que burlar as
ondas... ("Estirpe de Homemar")
e os que desapareceron no mar
("Canle").

O noso poeta fai tamén brinde en
honra dese espazo de lecer, des-
canso, conversa e cantiga, entre
grolo e grolo, que é a taberna
‘Pedra Pas’; retrata o perigoso
faenar entre o neboeiro, fantasmas
alterando o GPS ("Borraxeira");
homenaxea, con cita de Baudelai-
re incluída, aos homes libres
como o mariñeiro Bernaldo, que
levan un remuíño de argazos no
sangue e sempre amarán o mar; e,
finalmente, constata a presenza de
mariñeiros de Lira polos mares
todos do mundo, a navegaren coa
morriña sempre ao lombo
("Homesickness").

Outra veta deste poemario canta
as lendas ("Home mariño", Estir-
pe de Homemar", "Fonte Vella"...)
e as paisaxes deste porto mariñei-
ro do indómito territorio carnotán,
no cabo do mundo, que recende a
salga vella, que garda innúmeros
segredos e que se constitúe en
lameiro, leira de navegar, eira de
barcas,/ ribeira de baleas derra-
madas, carreiro e chaira. Versos
que falan de illas, de petóns feros,
do balbordo constante de areas e
de crebas, das aves migratorias,
da rampla onde durmen as quillas,
dos faros como bolboretas de
luz...

E hai aínda unha terceira veta no
libro que xunta poemas intimistas,
amorosos e existenciais ("Soñei
que regresaba", "Primeiro amor",
"Agarimo", "Ai, amor", "Espiral",
"Chamada", "Costeira", "Balada",
"Dor", "Patria ou Nocturno"....),
de delicado lirismo e lograda
forza expresiva.

Foto: Maribel Longueira
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PINTORAS DO MAR
Natural de Celeiro (Viveiro), onde naceu en 1957, formouse inicialmente como artista de xeito auto-

didacta, perfeccionando logo a súa técnica da man da pintora Adoración Granda e, no campo da

cerámica, coa colaboración de Otero Regal e V. Guerreiro.

Socia fundadora do "Seminario de Estudos Terra de Viveiro" e Coordinadora do seu Departamento

de Arte, tomou parte nas distintas exposicións organizadas por esta entidade tanto na vila do Lan-

drove como noutras próximas (Vilalba, Burela...).

Participou en diversos volumes editados polo citado Seminario "Terra de Viveiro", como o Cartafol

das fontes de Viveiro (1994) ou as Carpetas de Arte (1996). Ilustracións da súa autoría teñen apare-

cido, así mesmo, en xornais e revistas comarcais (Beiramar, Heraldo de Vivero, Viveiro en Vivo...) e

na peza teatral Comunicando, de Hernán Naval (Cadernos da "Escola Dramática Galega", 1990).

Coa pintora Verónica López Prieto, elaborou as acuarelas que ilustran o volume divulgativo Coñece

Celeiro, porto punteiro (2000) e actualmente, ademais de facer retratos e outros traballos pictóricos

para a tenda "Marcor", prepara unha importante exposición individual

"Muller e neno" (‘Chove e solo o quedo se move’. Uxío Novoneira), óleo sobre táboa, 1’10m.x 70 cm.
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"A ponte", pastel, 15 x 31 cm.

"Rambla", pastel, 36x29 cm.
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A PESCA DO BACALHAU

Acuarela pertencente a:

Coñece Celeiro, porto

punteiro (2000), editado

polo Seminario de Estudos

Terra de Viveiro e Puerto

de Celeiro S.A.

"Agardando", óleo sobre táboa, 1’50x 1’27 m. 
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COLECTIVOS QUE FORMAN A FGCMF

CRAC Coruxo
Estrada de Camposacos nº 226
Barrio Tarrío. Coruxo. 36330. Vigo.
Correo-e: craccoruxo@hotmail.com

Real e Ilustre Cofradía da Dorna de Ribeira
Rúa 9 de Agosto, 42, 2º.
15960 Ribeira. A Coruña.

Amigos da Dorna Meca
Avda. Hermanos Otero Goday, nº 13.
36980. O Grove. Pontevedra.
Correo-e: amigosdornameca@gmail.com

A. de Embarcacións Tradicionais "O Galos"
Avda. de Montero Ríos 187
36930. Bueu. Pontevedra.
Correo-e: galosbueu@yahoo.com

Asociación "As Joritas".
Confraría de Pescadores San Antonio
Rúa Nova. 36630. Cambados. Pontevedra.

Clube do Mar de Ferrol
Caleixón do Curro nº1
15401. Ferrol.
Correo-e: parrocheira@telefonica.net

Grupo Etnográfico Mascato
Centro Sociocultural "A Merced"
Avda. da Coruña s/n. 36630. Cambados. Pontevedra.

Asoc. de Gameleiros Asodiña
R/ Marqués de Valladares, nº 23, 5º. Oficina 10.
36201. Vigo.

Asoc. de Marineros Artesanales y Deportivos "San Miguel" de Bouzas
Paseo Marítimo Paz Andrade nº1
36208. Bouzas. Vigo.
Correo-e: amad-bouzas@mixmail.com

Asociación SODINÁUTICA
R/ Marqués de Valladares, nº 23, 5º. Oficina 10.
36.201. Vigo.
Correo-e: sodinautica@jet.es

Asociación de Veciños "Boureante"
R/ Fernández de la Mora, nº 24 A
36995. Poio. Pontevedra.

Clube Mariño "A Reiboa"
Catro Camiños. Avda. da Seca, nº 17
36994. Poio. Pontevedra.
correo-e: cmreiboa@gmail.com

R.C.N. de Sangenjo.
Porto de Sanxenxo
26960. Sanxenxo. Pontevedra.
Correo-e: rcns@telefonica.net

Asociación "A Rabandeira" de Vilanova.
Apto. Correos 58
36620. Vilanova de Arousa. Pontevedra.

Amigos da Dorna de Portonovo.
R/ Ramón Valenczuela, nº 6
36970. Portonovo. Pontevedra.
Correo-e: jatinha@navegalia.com

Clube Mariño Salnés
R/ Pontevedra nº 5, 2º B.
36630. Cambados. Pontevedra.
Correo-e: cmsalnes@mixmail.com

Asociación "Barcas do Minho"
Vilar, 6. Vilela
27596. Taboada. Lugo.
Correo-e: correio@barcas.org

Asociación "Canle" de Lira.
Lira, Carnota. A Coruña.

Asoc. "A Figueirinha". Lanchas do Sil.
R/ Marcelino Suárez nº 35, 4º esq.
32300. O Barco de Valdeorras. Ourense.

Asoc. "Mar da Pedra"
Praza do Progreso nº 2, 2º.
36940. Cangas. Pontevedra.

Club Marítimo de Redes
Rúa Nova s/n
Redes. Ares. A Coruña.
Correo-e: cmr@camouco.net

Asoc. "Rompetimóns" de Carril.
Casa da Cultura. Carril.
36610. Vilagarcía de Arousa. Pontevedra.
Correo-e: kmilo@mac.com

Asoc. "Barcos do Norte" de Viana do Castelo.
Rua Bouça Longa, nº 637
4900-204. Meadela.
Portugal.
correo-e: barcoantigo@hotmail.com

Amigos das Embarcacións Tradicionais da Coruña.
R/ San Juan, nº 9, baixo.
15001. A Coruña.

Asociación "Mar de Noia" 
R/ Ramón Alvarez de la Braña, portal 1, 4º A.
15.200. Noia. A Coruña.

Asociación "Mar de Muros"
Solleiros. Esteiro. 
Muros, A Coruña.

Asociación "Sueste"
Ramón Cabanillas, nº 200
36950 . Moaña. Pontevedra.
correo-e: sueste@wanadoo.es

Escola Obradoiro "Mar de Vigo" II
Estrada do Bao 151. Coruxo.
36331. Vigo.
correo-e: mardevigo@telefonica.net

Asociación "Esteirana".
Artón 10. Esteiro
15240. A Coruña.
correo-e: esteiranaremo@esteiranaremo.com

Asociación Cultural Dorna
Rúa Con do Moucho s/n
36626 Illa de Arousa (Pontevedra)
Correo-e: acddorna@wanadoo.es 

Asoc. Cult. "Lajareu por barlovento".
Rúa General Franco, 105-6º A
15960 Santa Uxía de Ribeira (A Coruña)
Correo-e: lajareu@gmail.com

Asociación Cultural e de Tradicións Mariñeiras "Gamela" de Cabo de
Cruz 
Peirao 219
15939 Cabo de Cruz - Boiro (A Coruña)
Correo-e: gamela@cabodecruz.org 

Asociación Cultural "Gameleiros". Breadouro
Bar Breadouro. Estrada de Canido nº32
36331. Vigo.
Correo-e: gameleiros@breadouro.com

Asociación Marítima e Cultural Vilaxoan
Rúa do muelle 10
36611 Vilaxoan - (Vilagarcía de Arousa)

Fundación Expomar
Avda. A. Pardiñas, 137-Entrechán
27880 Burela (Lugo)
Correo-e: expomar@expomar.com

Asociación Cultural e Deportiva de Promoción de Actividades Xuvenís
"A Fasquía"
Illa de Arousa

Instituto de Estudos Miñoranos
Apdo correos 30
36380 Gondomar (Pontevedra) 

Asociación Calmoseira
Rúa Albariño, 26 1º C
36630 CAMBADOS
Correo-e: calmoseira@hotmail.com 






