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X Encontro de Embarcacións Tradicionais de Galicia

Acolá están as illas…

Cortegada, Ons, Sisargas, Arousa,
ínsuas fluviais...
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Se vas a Carril,
ao mesmo chegar,
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deitada no mar.
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ARDENTÍA

A ATALAIA

S. Rei

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

nizador tomou a decisión de seguir adiante coa organización do evento.
A situación económica do Encontro é moi grave. Neste momento o resultado económico previsto é moi
axustado. Pero para poder chegar a ese resultado
axustado é imprescindible facer cambios nos ingresos
e nos gastos. Vémonos obrigados a aumentar o prezo
da comida sobre o anunciado previamente, e reducir
drasticamente os gastos.
A causa desta situación está na baixa aportación
das empresas patrocinadoras e administracións so-

É sabido que non debía ser así, que os saberes gañados hoxe son o fermento do pan de mañá... ¡Pódense argumentar tantas e tan sólidas razóns en favor da
rendabilidade económica e social dos investimentos
na cultura marítima e fluvial galega! Pero tanto ten
se levas argumentos lúcidos coma se os levas ruíns:
as portas e os ouvidos de non poucos administradores
do común comezaron a fecharse para nós. Desexamos firmemente que a crise non sexa excusa de mal
pagador.
Para evidenciar a crúa realidade do que estamos a decir, imos reproducir, a seguir, un fragmento da carta
que a directiva da Federación Galega Pola Cultura
Marítima e Fluvial tivo que enviar a escasas semanas
do X Encontro.
A todas as persoas que forman os colectivos da
FGCMF.
Logo da reunión informativa do 10 de xuño sobre a
situación económica do X Encontro, o Comité Orga-

Un momento dunha regata en Carril.
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de resistencia, onde poida que pequenas cousas non
vaian ser coma outras veces, pero que entre todos
imos sacar adiante no esencial: os nosos barcos e
os seus tripulantes vanse xuntar como fan cada dous
anos, compartiremos o mar, a comida e a festa. E farémolo en Carril e Vilaxoán.
A Xunta Directiva
Antes de pór o ponto final é de xustiza aclarar que
o X Encontro é posíbel polo traballo das entidades
e persoas que compoñen a Comisión Organizadora,
do Clube Rompetimóns e do voluntariado de Carril;
ademais do esforzo dos colectivos que conforman
a FGCMF, dos seus asociados e directivos e, sobre
todo, dos barcos cos seus tripulantes e tripulantas.
Pero tampouco sería unha realidade este Encontro
sen que a Consellería do Mar da Xunta de Galicia, o
Museo do Mar de Galicia e o Concello de Vilagarcía
de Arousa realizasen as súas importantes aportacións
económicas e materiais. Semella, pois, que algunha
porta fica aberta, e agardamos, con traballo e solvencia, restituír a normalidade institucional, que non
consiste para nós en recibir maná do ceo, senón en
que a administración entenda que existe un inmenso
patrimonio marítimo e fluvial que ten a obriga moral
e legal de custodiar para as futuras xeracións de galegos e galegas.

O Nuevo Sofía navegando fronte a Cortegada.

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

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

[...]
Como vedes a situación é crítica. Sabemos que moitas persoas non están no mellor momento para afrontar a subida do prezo da comida, pero era iso ou non
facer o Encontro. E o Encontro é a mellor creación da
FGCMF, o traballo de todas as persoas e dos colectivos nestes 20 anos, o que nos levou a onde hoxe estamos; o que fai que nos recoñezamos como xente que
participa nun movemento de recuperación da cultura
marítima e fluvial galega.
Precisamos o voso apoio, agora máis que nunca, precisamos que entendades que este vai ser un encontro

Vista do porto de Carril / S. Rei
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Ivone Magalhães (1)
Entende-se como Embarcações Históricas e Tradicionais (EHT) todos os exemplares náuticos que resultam
de um processo construtivo artesanal, frequentemente
usando madeiras e outras matérias-primas autóctones,
que operam, navegam ou trabalham segundo tecnologias tradicionais, que se relacionam com o meio ambiente de forma ecológica e sustentável, remontam a
formas de transmissão do saber, do fazer e do usar,
transmitidas de geração em geração por experimentação, originando um conjunto de práticas marítimas,
marinheiras, piscatórias e agro-piscatórias, baseadas
em conhecimentos, tecnologias, artesanias e manualidades singulares e que reflectem a história local.

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

Fundamenta este entendimento a própria Constituição da República Portuguesa (3), a Lei de Bases
do Património Cultural (4), a Lei das Atribuições e
A constituição de um pólo vivo do Museu da Marinha Competências das Autarquias Locais (5), a Carta de
em 2008, através da “Associação Marinha do Tejo” Barcelona (2002), a Convenção para a Salvaguarda
(2), foi o precedente. O valor intrínseco deste patri- do Património Cultural Imaterial (UNESCO 2003),
mónio, a sua extensão e disseminação no território, o Whilhemshavem Memorandum of Understanding
a diversidade e número de embarcações, a quanti- (MoU, 2005) e o European Maritime Heritage (6). O
dade de proprietários envolvidos, destacando-se nes- valor deste património é sobejamente reconhecido.
tes Autarquias, Museus, Universidades, Associações As EHT precisam apenas de legislação que as conCulturais, Clubes Náuticos e pessoas singulares, tor- temple como embarcações de interesse patrimonial,
nou pertinente propor ao Estado Português, através com a respectiva protecção normativa, divulgação e
do IGESPAR, a criação de uma lei de bases para as uso social.
embarcações EHT.
1 Coordenadora do Grupo de Trabalho para a Proposta de Revisão Legislativa e dentro deste representante da Associação Barcos do Norte.
2 Despacho SEDNAM nº 15 898 em 11 de Junho, e do articulado legislativo que o complementa, Despacho nº 6010/2009.
3 Artigos 73º, 161º, 164º e 169º.
4 Lei 107/2001 de 8 de Setembro.
5 Lei 159/99, de 14 de Setembro.
6 EMH - Organização internacional não governamental que reúne presentemente a maioria dos proprietários de embarcações Históricas e Tradicionais da Europa, incluindo Portugal.
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CARRIL, VINTE ANOS RECUPERANDO PATRIMONIO

S. Rei

Xunta Directiva da Federación Galega pola Cultura Marítima e Fluvial

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

dunha lancha xeiteira enterrada na area. Tratábase da
Marina. Desenterrada con moito coidado polo seu
mal estado, foi trasladada á Escola de Carpintería,
onde foi posible facerlle unha réplica, a Nova Marina.
Arredor desta iniciativa consolidouse o inicio do movemento asociativo a prol das embarcacións tradicionais, que hoxe en día aglutina ás 45 entidades que
conforman a Federación Galega Pola Cultura Marítima e Fluvial.
En 1993 convocouse o primeiro Encontro en Ribeira,
berce da Federación Galega pola Cultura Marítima e
Fluvial (FGCMF), aínda que os seus estatutos viron a
luz no ano 1994.
No momento en que temos que poñer proa a Carril,
e despois de vinte anos recuperando patrimonio, é
tempo de que todos os que participamos na FGCMF
miremos o treito percorrido, tomemos folgos e saquemos peito. É hora de reivindicar o traballo realizado
polo movemento asociativo galego a prol da recuperación, divulgación e uso social das embarcacións tradicionais de Galicia.
Como di o himno galego, os tempos son chegados e
as vosas vaguedades cumprido fin terán. Carril 2011
ten que supoñer un antes e un despois para as embarcacións tradicionais, porque os tempos son chegados
para que:

• A administración galega se decate de que o voluntariado que día a día dende hai vinte anos traballa pola
defensa do patrimonio marítimo galego precisa xa
dun apoio decidido, realizando un inventario do mesO carácter mariñeiro de Carril vese en cada recanto/ S. Rei mo e establecendo medidas de protección; comezan8
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do polo catálogo de embarcacións tradicionais que vai
permitir determinar que embarcacións son de interese
patrimonial para Galicia e polo tanto a cales se lles
pode aplicar unha discriminación positiva nas taxas
portuarias, nas axudas á súa conservación ou rehabilitación. Pero tamén establecendo medidas de apoio á
FGCMF para a divulgación e sensibilización sobre o
patrimonio marítimo; dotando de estabilidade económica á gran festa da cultura e o patrimonio marítimo
que é o Encontro de Embarcacións Tradicionais de
Galicia, de tal xeito que se poida realizar unha planificación axeitada,con tempo e que non estea condicionada polas voltas das diferentes eleccións.

parte das autoridades culturais autonómicas, como
dos responsables da Mariña Mercante.

• Que a Dirección Xeral de Mariña Mercante recoñeza a realidade das embarcacións tradicionais no Estado Español e estableza unha normativa de seguridade
e navegación axeitada a esas embarcacións.
As vosas vaguedades cumprido fin terán se as xestións que dende hai dous anos veñen realizando dende
o Museo do Mar de Galicia, ata o Museo Marítimo de
Barcelona, a AGALCARI e a FGCMF seguen polo bo
rumbo e collen o pulo definitivo nas xornadas técnicas que van realizarse no X Encontro de Carril 2011.
Alí, entre todos debemos conseguir o recoñecemento
das embarcacións de interese patrimonial, tanto por

• O momento reivindicativo antes sinalado.

Pode ser un erro tentar comparar uns encontros con
outros e querer establecer cal foi mellor. Seguramente
todos os encontros foron os mellores que se puideron
facer e cada un tivo a súas particularidades. A priori,
as particularidades do X Encontro de Carril 2011 seguramente serán:
• O propio patrimonio marítimo e natural que forman
Carril e a Illa de Cortegada (esta última parte do Parque Nacional das Illas Atlánticas de Galicia).

• As numerosas embarcacións que se recuperaron
dende o anterior Encontro de Muros e que van a exhibirse no Encontro de Carril, algunhas delas por primeira vez.
Cando se está a redactar este artigo faltan tres meses
para a inauguración do X Encontro de Embarcacións
Tradicionais de Galicia. O tempo dirá, ademais das
sinaladas, cales serán as particularidades que definan
Carril 2011.

Desde o alto de Carril a illa de Cortegada semella ao alcance da man / S. Rei
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CORTEGADA

Marcelino Abuín
1.- Lugar da memoria
En setembro do 2007 un acto institucional pechaba
unha historia que en forma de ferida se mantivo aberta en Carril durante cen anos. Quixo a casualidade que
no centenario da escritura de doazón ao Rei Alfonso XIII, apenas unha semana antes de cando correspondía a celebración da romaxe da Illa, celebrouse
un acto institucional que, co pobo carrilexo, poñía
en valor o uso da Illa de Cortegada como espazo público. Atrás quedaban cen anos de historias contadas
polas persoas maiores de Carril. Atrás quedaban os
recordos transmitidos unha tras outra xeración. Os recordos dunha frustración, dunha relación intensa cun
espazo vedado, cunha memoria truncada. A illa de
Cortegada pasaba ás mans da administración pública,
o seu destino non sería definitivamente o desfrute de
poucos. O seu uso público e a finalidade conservacionista abrían unha etapa nova e pechaban tamén outra
de provisionalidade, unha provisionalidade que durou
todo un século.
A relación intensa dos carrilexos con Cortegada non
é máis que o reflexo do principal carácter desta Illa,
a súa profunda humanización. A presenza do home
neste espazo, a pesar da aparencia de natureza virxe, é intensa, prolongada ao longo do tempo e deixou
profundas pegadas materiais, existentes hoxe baixo o
verde manto de vexetación. O recordo, a memoria,
non é máis que o reflexo desa relación de traballo, de
convivencia, de ritos,… que xeracións de poboadores
e carrilexos mantiveron ao longo da historia cun espazo, polo seu carácter insular, perfectamente acoutado
e definido.
Cortegada é un perfecto exemplo de bosque atlánti-

co, é certo, garda o bosque de loureiro máis importante de Europa, tamén é certo. Pero sobre todo é un
testemuño perfecto dun modo de vida xa extinguido.
En Cortegada parouse o tempo, alá en 1910, á espera dunha decisión xamais tomada. A vida dinámica
que alí se desenvolvía, os cultivos, a relación entre
mar e terra a través do traballo, a vida cotiá na aldea,
os xogos infantís no ámbito da capela....todo transfórmase nunha foto fixa onde a grande ausencia é,
precisamente, a das persoas. Naquela data Cortegada
fosilízase conservando nos vestixios materiais a ordenación tradicional dun territorio que, como dixemos,
aparece definido pola súa insularidade. As distintas
zonas de explotación, os diferentes cultivos, as zonas
de bosque, a zona de residencia,… aparecen perfectamente trazadas no chan de Cortegada. Coñecemos os
diferentes usos das súas parcelas, a traza dos seus camiños, hoxe en parte recuperados, o nome dos propietarios de cada unha das súas vivendas... todo aquilo
que nos permite descubrir e recrear un modo de vida
hoxe extinto, paradigma da vida tradicional en toda a
Ría de Arousa.
A humanización de Cortegada resiste no tempo. A
memoria colectiva mantén presente a vida cotiá na
Illa, hoxe percorrida a diario por recordos de traballo, festas e penurias que a xeito de santa compaña a
perciben os carrilexos que se asoman ao seu peirao
para unha e outra vez contemplar e ver unha vida que
pervive no imaxinario colectivo. As persoas tiveron
que abandonar Cortegada hai cen anos. Pero coma se
fose por un capricho histórico, a vida das persoas resístese a marchar da Illa. O traballo que a forxou tal
como a coñecemos hoxe durante centenares de anos,
incapaz de pervivir no interior, rodéaa, pervive nas
súas inmediacións, resístese a abandonar un espazo
10
Cortegada

ARDENTÍA

nosa Illa. Como xeógrafo este autor romano describe
a costa galega e sitúa como referente precisamente a
Cortegada. Facendo relación dos pobos que habitaban
na costa di “...os célticos de sobrenome Nerios...os
Coporos, a cidade de Noeta, os célticos de sobrenome
Praestamarcos, os Cilenos. Das illas deben nomearse
Se as fotos máis vellas nos mostran a imaxe de mu- dúas Corticata (Cortegada) e Aunios (Ons).”
lleres descalzas inclinadas sobre a terra, as fotos máis
recentes móstrannos imaxes similares de mulleres A importancia estratéxica de Cortegada, supoñemos
inclinadas, tamén sobre a terra que, agora, cobre o que no ámbito do comercio marítimo, nas rutas que
mar nun ritual cíclico de ida e volta da marea. Aquel levaban ata Iria Flavia, fai que esta, xunto con Ons,
traballo duro, manual, de arrancarlle á natureza o im- sexa coñecida no mesmo núcleo do Imperio. A difiprescindible para sobrevivir, mantívose fóra de Cor- cultade das relacións comerciais dende Galicia por
tegada pero sen abandonala nunca. No ámbito máis terra, con seguridade, facía das vías marítimas un reinmediato, a partir da expropiación inxusta de 1910, curso imprescindible para o Imperio. Esas rutas marívanse estendendo novas parcelas, novas expresións timas, como sempre foi, necesitan de referentes para a
daquel mesmo traballo, regulado agora polas esta- navegación e un deses fitos era sen dúbida a nosa Illa.
cións anuais e o ir e vir do mar a diario.
Se ben parece claro que a Illa constituía ese referente
O berberecho, a ameixa, antes foi a ostra, o mexi- na vía comercial marítima cara a Iria Flavia, a súa
llón...sustituíron ao millo, ao centeo, á pataca, á froi- importancia e alcance hoxe escápannos. Se era ou non
ta... Todo un modo de vida foi interrompido en 1907, un punto de arribada, un punto de abrigo, un lugar de
de xeito brusco. O traballo que construíu unha pai- reparación de embarcacións,…a día de hoxe nada sasaxe peculiar resistiuse a abandonar Cortegada. Todo bemos. Son futuras investigacións, sobre todo de cao mundo que se creou nesta Illa quedou mutilado. Da rácter arqueolóxico, as que poderán determinar o parelación estreita entre terra e mar, perdeuse a primei- pel que a Illa tiña nesa ruta marítima que se internaba
ra. A xente, as formas de traballar resistíronse. Onde río Ulla arriba. Polo de pronto, un indicio importante
antes eran leiras, foron despois viveiros, onde antes permite ratificar que Cortegada formaba parte dun itinerario marítimo que discorría pola Ría de Arousa.
campesiñas, agora mariscadoras,… Perviviron os
É a aparición do pecio romano nas augas próximas á
camiños de carro, os muros que delimitan propiedaPunta do Batel.
des, as ferramentas de traballo agrícola mantivéronse
cambiando o uso,…
A aparición de restos materiais da época romana non
é nova na Ría, nin nas inmediacións da Illa. O traballo
Así co tempo Cortegada se converte en moito máis
do marisqueo fixo que en numerosas ocasións fosen
que un espazo físico. Cortegada é historia, é etnograaparecendo restos, sobre todo de ánforas, que falan
fía, é natureza, en definitiva é unha paisaxe que como
dunha forte ocupación dun espazo marítimo que se
tal ten unha profunda carga de humanización.
interna polo Río Ulla. Xa en 1957 o Museo de Pontevedra adquire unha peza do maior interese, unha án2.-Na Antigüidade
fora romana case completa.
Non é, non obstante, ata o ano 1982 cando o servizos
A ocupación de Cortegada polas persoas vén de atrás, de arqueoloxía vinculados ao Museo de Pontevedra
de moi atrás. Poucos territorios de Galicia aparecen obteñen información máis precisa sobre un posible
contrastados documentalmente na época da romani- depósito de importancia. A información facilitada
zación, un deles é Cortegada. Cando dende a distan- polo mergullador profesional Juan Barreiro Gómez
cia do centro do Imperio se intenta describir a xeogra- sitúa os posibles restos dun barco nas inmediacións
fía da Gallaecia, un dos referentes é esta Illa e o seu da Punta do Batel. A partir dese momento iníciase un
ámbito.
programa de traballo que ten como obxectivo localizar o posible pecio romano. Unha retícula de cadros
En principio é o escritor Mela o que describe o ám- de cen metros é peiteada por cinco mergulladores
bito da Illa. Falando da costa máis próxima di: “... marcando cunha boia todo achado de interese.
habítana toda os Célticos... (o) río Sar (desemboca)
onde está a torre que recorda o nome de Augusto... “. Definitivamente localízase o que poden ser os restos
Máis concreto é o escritor Plinio á hora de referirse á dun barco. A cantidade de ánforas asociadas a este
11
produtivo adoptando novos modos, novas formas. Se
a vida tradicional que un día perviviu en Cortegada
se caracterizaba pola continuidade entre terra e mar,
rota a relación con terra firme, resiste e se acrecenta
no mar, na baixamar.
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lugar non ofrece dúbida en canto á adscrición cronolóxica. Estariamos entón ante o único depósito subacuático de orixe romana de toda Galicia e a tipoloxía
das ánforas afinan aínda máis a cronoloxía, situando a
orixe do conxunto no Alto Imperio, alá polo século I,
d.C. Á localización precisa deste depósito seguíronlle
despois outras campañas que confirmaron a presenza
do barco romano alí afundido.

ir coñecendo máis sobre o noso pasado e en particular
sobre as rutas marítimas da Antigüidade.
3.-No tempo do medievo

O baleiro documental sobre Cortegada esténdese dende a antigüidade do pecio ata o século X. Só a arqueoloxía podería achegar algún dato sobre estes case mil
anos de silencio. Unha prospección exhaustiva e as
Quedan aínda moitas campañas que facer arredor des- posteriores sondaxes quizais nos falen dunha posible
te depósito. Ademais da localización e confirmación presenza humana na Illa sempre condicionada polas
dos restos dun barco, desbotando a teoría de que pui- presenzas estrañas que, por vía marítima, tanto chedese ser un lugar de depósito ou entulleira de ánforas gaban dende o norte como dende o sur.
xa non utilizables, quedan numerosas incógnitas por
despexar. Así queda por resolver as orixes dese barco Chegado o século X o panorama histórico xa é moi
diferente. A expansión do reino asturiano vai ter as
ou da súa carga. As marcas de oleiro na cerámica alí
súas consecuencias na Ría de Arousa. A reorganizadepositada son un dato fundamental para coñecer a
ción do territorio e a súa administración sobre a base
orixe da mercadoría, a confirmación de que se tratade señoríos, sobre todo eclesiásticos, vai ter o seu reba dun barco que transportaba viño e, o que é máis
flexo aquí. O poder real encomenda a administración
importante para o estudo da navegación: a tipoloxía
das terras aos grandes poderes señoriais que naquel
de barco e a análise da madeira que o compoñía pómomento se están a conformar. O señorío do bispo
dennos confirmar a existencia en Galicia de talleres compostelán e o dos mosteiros de Sobrado e San
construtores de embarcacións xa nesa época.
Martiño Pinario van xogar un papel predominante en
En definitiva, a Illa de Cortegada é o lugar onde se
poden desentrañar aspectos moi importantes dun período moi importante da historia galega, a época da
romanización. A partir deste depósito e ampliando os
traballos arqueolóxicos aos lombos e ao mesmo Río
Ulla, moi posiblemente, e ao longo de anos, poidamos

Arealonga e toda a Ría.
O bispado compostelán chegara á altura do século X
á súa máxima expansión territorial. O couto redondo
do seu dominio tiña xa fixados os seus límites, con
referentes claros no Pico Sacro e o río Tambre. Dende
aí estendíanse as súas terras polo ámbito do Ulla ata

Unha antiga estampa na que se ve a illa de Cortegada, cunha embarcación a vela navegando fronte á súa liña de costa.
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chegar ás Torres de Oeste, complexo defensivo que
precisamente salvagardaba as terras compostelás das
non pouco frecuentes incursións marítimas dos normandos.
O perigo que ofrecían estas incursións facía que as
terras de Arousa fosen inseguras. O poder real facíase
presente a través do castelo de Lobeira, vixía, sobre
todo marítima, de todo o ámbito da Ría. Limitada
a presenza do señorío compostelán ata as Torres de
Oeste, o territorio de Arealonga vai quedar en mans
dos poderes monacais.

da zona, as saíñas. Ao igual que territorios similares
na Ría, Cortegada vai caer en posesión da nobreza
monacal. O atractivo deste territorio para os poderes
feudais é o mesmo que o das terras de Arealonga ou
a Illa. Unha produtividade agraria alta, o vínculo coa
pesca e a súa posición estratéxica dentro dunha ruta
marítima conforman o interese por estes teritorios.
Non obstante non vai ser San Martiño Pinario o mosteiro que se faga, de entrada, coa posesión desta Illa.
No seu afán por consolidar os poderes monásticos,
o monarca tamén garante a presenza na costa arousá
doutro dos grandes cenobios galegos, o Mosteiro de
Sobrado dos Monxes.

Especial relevancia tivo na nosa bisbarra o Mosteiro
de San Martiño Pinario. Este cenobio vai ser o poder
señorial que traspase os límites do territorio do arcebispado e administre boa parte do territorio arousán.
No ano 912 o monarca asturiano Ordoño II outorga a
doazón de terras que vai servir para a expansión deste
Mosteiro e moi boa parte desas doazóns son terras
próximas a Cortegada. En concreto o monarca, entre outras, doa a San Martiño …Sancta Eulaliam de
Arealonga cum Sancto Christophoro qui vocitatur
Alobre cum ómnibus suis bonis e cum suo stuario integro et cum suas combonas integras que sunt ambas
as dúas ipsas eclesial et intus in passales in toto corcuito de ipsas ecclesias sicut intrant in mare et nut
ipsas ecclesias cautote in toto xiro per petras erectas
et scriptas…

Pouco despois de que o monarca cedese Arealonga, é,
no ano 955, o propio arcebispado compostelán quen
outorga a Illa de Cortegada ao mosteiro de Sobrado.
No seu afán por ter presenza en todos os lugares que
lle faciliten abastecemento de produtos de diferente
índole, Sobrado foi acaparando terras por toda a xeografía galega. Nesa data o arcebispado cédelle in foce
de ulia circa saliniense insulam vocitatam Cortegada
quam compravimus de domina guntina. É dicir a Illa
chamada Cortegada situada no esteiro do Ulla. A Illa,
como se deduce do propio texto, fora propiedade dun
particular, neste caso domina Guntina, moi probablemente das familias da pequena nobreza laica que en
tempos tiñan a súa presenza nas beiras de Arousa e
que agora ían ser, paulatinamente, substituídas pola
nobreza eclesiástica.

A finalidade última de San Martiño Pinario é a de conseguir terras que ofrezan tanto unha boa produtividade como unha posición xeográfica que garanta a súa
seguridade. Na parroquia de Arealonga dábase unha e
outra circunstancia. Por un lado as terras baixas eran
produtivas e, por outro, as altas, as do propio Castro
de Alobre, constituían un lugar seguro de doado defensa. A importancia estratéxica deste territorio viña
ademais dada por ser un punto crucial no camiño real
que unía Padrón con Cambados. Este camiño, ao seu
paso pola marisma do Río de San Cristóbal (Río do
Con), era fonte de ingresos ao establecerse aquí uns
dereitos de paso que, co tempo, serán disputados polo
Mosteiro, o Bispado e a Casa de Vista Alegre.

O cadro de posesións dos mosteiros variará tempo
despois aínda que sen alterar o dominio absoluto da
nobreza monacal. No século XII, o propio arcebispo
Xélmirez introduce modificacións nas posesións das
illas. No ano 1115, e en detrimento de Sobrado, outórgalle Cortegada a San Martiño Pinario, pechando así
a xeografía das posesións de dominio directo que
tiña tanto este cenobio coma o bispado nas rías. Ao
primeiro pertencen Arealonga, Alobre, ou O Grove,
a metade da Illa de Arousa e a Illa de Cortegada ao
completo. Para si se reserva o Bispado Ons, Framio,
Sálvora, metade de Arousa, Cíes e Tambo, os castelos
de Oeste e Lobeira e os lugares de Cordeiro, A Lanzada e Noalla.

Das mesmas características eran outros territorios
dentro da Ría. A Illa de Arousa ou a mesma Lanzada
constituían fitos estratéxicos nas comunicacións por
mar dentro da Ría. Eles foron territorios que nesta
época tamén foron doados polo Monarca a San Martiño Pinario. As posesións deste complétanse con lugares onde existía unha produción singular, moi propia

Dende aquel momento Cortegada non sofre variación
con respecto ao réxime de propiedade ata chegado o
século XIX. Baixo o antigo réxime establécese unha
explotación sobre a base de colonos que traballan a
terra a cambio do pagamento de diversas rendas e
dezmos. A xestión das rendas de Cortegada, ao igual
que no resto de Galicia, establécese a partir da figura
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do fidalgo, intermediario entre o detentador do dominio útil e o detentador do dominio directo. O propio
foro convértese en obxecto de transacción comercial
facendo cada vez máis distante a relación do dono
da terra e o campesiño. A renda foral pasa por varias mans ata que, no século XIX, e como consecuencia da Desamortización, a renda foral de Cortegada
pasa ás mans dos señores do Pazo da Golpilleira en
Vilagarcía. O dereito que adquiren os López Ballesteros a mediados do século XIX sobre a Illa é o cobramento de noventa ferrados de gran, metade millo
e metade centeo, e cincuenta galiñas de campo cada
ano. A orixe deste foro non era moi afastada. No ano
1732 o Mosteiro de San Martiño concede o foro a un
particular, aínda que doadamente os datos que posuímos nos falen máis dunha renovación de foro que dun
establecemento dun novo. No ano 1839 a obriga de
pagamento da renda xestionábana como cabezaleiros
José de la Fuente e Domingo Antonio Ramos. A capitalización que se fai desta renda foral estímase en
pouco máis de corenta e catro mil reais.

proceso desamortizador en Galicia. Pola adquisición
da Illa pugna, e pugna con todas as súas forzas, o titular de entón da Casa da Golpilleira de Vilagarcía.
Despois de varias vicisitudes no correspondente expediente, D. Diego López Ballesteros logra conseguir
o ben poxado. Non deixa de ser significativa a expresión que na proposta de adquisición fan aqueles
que puxan pola Illa. No expediente figura a vontade
do adquirente de comprar o foro “...coa condición de
que se lle remate ao seu favor, con todo o dereito de
propiedade que lle pertence e tiña da devandita Illa de
Cortegada o citado suprimido Mosteiro de San Martiño de Santiago”.

Os adquirentes dos bens desamortizados pretenden
ignorar a realidade da propiedade do campo en Galicia. A división da terra en dous dominios, un útil, o
do campesiño, e outro directo, o do terratenente, facía
imposible na práctica o exercicio da libre disposición
dese ben por parte do teórico propietario. Cada propiedade estaba ocupada por un campesiño que herdara o dereito de uso xeración tras xeración e que na súa
A Desamortización puxo no mercado, coa finalidade mentalidade eran os auténticos propietarios da terra.
de pagar a débeda estatal, os bens monacais. O Esta- O foro convertérase non en signo de propiedade, sedo despois da expropiación, que na práctica supuxo nón en signo de privilexios que o tempo se encargaba
a desaparición dos grandes cenobios galegos, saca a de restarlle valor, tamén valor económico.
pública poxa eses bens.
Don Diego López Ballesteros era un fidalgo que con
4.-Os tempos modernos
outros moitos fidalgos, burgueses e campesiños enriquecidos, acoden a comprar uns bens desamortizados
O exemplo de Cortegada é significativo de todo o que co tempo se mostran carentes de valor. A supre-

Parte do asentamento da illa, onde poden verse algúns dos veciños atarefados nos labores do seu día a día.
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sión do foro non supuxo a reversión da propiedade en
mans do dominio directo e nunca foi na práctica un
ben que tivese uso ningún de mercado. O investimento destes particulares non tivo máis rendibilidade que
o beneficio de cobramento dunha renda en especie,
neste caso de noventa ferrados de gran, metade millo
groso, metade centeo e cinco galiñas. Nos anos vinte
producirase a redención foral pero Cortegada non vivirá ese proceso. Na década anterior a doazón da Illa
inclúe tamén a doazón do foro que cobraba a Casa da
Golpilleira.

máis curto, une o poboado co Bao de Louredo, discorrendo polas proximidades da costa este. O outro,
o máis longo, discorre paralelo á beira e bordea a illa
dende o poboado ata a punta de Corveiro. Un terceiro
camiño une polo interior a aldea co extremo oposto da
Illa, co oeste, chegando ata as inmediacións de punta
Fradiño.

A estas tres principais vías únenselle outras de carácter secundario que as complementan ata lograr unha
rede que une as distintas zonas de uso agrario coa aldea, relacionando os camiños principais entre si. Para
5.-Camiños e voces de Cortegada
entender mellor esta rede convén previamente ver o
nome de sitio que tradicionalmente se lle outorgaba
Ao longo do tempo, ao longo da Historia, Cortegada a cada lugar da Illa. A propia toponimia diranos o
vaise configurando como unha paisaxe agraria onde uso de cada espazo, a maior ou menor intensidade de
se reúnen todos os elementos tradicionais da organi- topónimos reflicte o maior ou menor uso do chan, e
zación do territorio. O uso intensivo da terra, acom- complementada coa rede viaria, axudaranos a entenpañado dos traballos do mar, completan unha paisaxe der a paisaxe agraria que un día foi Cortegada.
perfectamente definida onde, como dixemos anteriormente, se desenvolve a relación das persoas entre si, e A relación de topónimos de Cortegada podemos inias destas co propio medio. Unha das expresións desta ciala no seu contorno. Os elementos naturais que derelación entre persoas e medio é tanto a organización finen a xeografía da Illa e están relacionados co mar
do viario interno da Illa como a propia toponimia do son a referencia fundamental na toponimia. Praias e
territorio. Un e outra quizais sexan a máxima expre- saíntes definen o contorno insular. Encontramos así,
sión da súa humanización. O nome das cousas, dos situados cara ao oeste e norte, as puntas de Reborsitios, dos lugares é reflexo do uso que cada zona ou dexo, Couláns, Fradiño, Batel e Corveiro e as praias
área da Illa ten e polo tanto o reflexo dunha organi- que, en torno a Punta Fradiño se forman, que reciben
zación que de xeito paulatino se vai impoñendo no o nome de Praia de Areagrosa, entre Couláns e Fraterreo.
diño, e Praia de Fradiño ao norte da punta do mesmo
nome.
O sistema viario de Cortegada ten dúas características que ben o definen. Por un lado a relación directa Nos extremos da Illa é onde se vive unha máis estreita
que existe entre as vías en terra co acceso ás zonas de relación entre a terra e o mar, sen solución de contitraballo no mar, o marisqueo. A día de hoxe en todas nuidade. Os areais que se conforman arredor, ao norte
as vilas de Galicia vaise impoñendo a ruptura entre os e ao sur, eran aptos para o marisqueo e o traballo dos
camiños de terra e a súa continuidade no mar. O fe- habitantes da Illa non se interrompe en terra, continómeno dos paseos marítimos é boa mostra de como nuando cara a eses areais. Son os baos que enmarcan
as rúas ou os camiños que desembocaban “ribeira” Cortegada tanto ao sur como ao noroeste. O Bao por
quedan cortados e esa relación histórica se mutila en excelencia é o que se sitúa fronte ao río Ulla e Carril e
beneficio do ocio e o paseo, fronte ao traballo.
para evitar equívocos, ao que está situado ao sur chámaselle Bao de Louredo, diferenciándoo así do outro.
O viario da Illa ten, como non, un punto de partida na
propia aldea. No punto dos Catro Camiños conflúen A partir de aquí esténdense en terra toda unha serie
ou parten as principais arterias de comunicación. Son de nomes que teñen como referente eses nomes xeotres camiños de carro que constitúen as vías principais gráficos. Diferentes zonas onde se sitúan terras de
de comunicación entre a aldea e diferentes puntos da cultivo localízanse en función da proximidade deses
Illa. Á súa vez o entroncamento destas vías comuníca- elementos. Á súa vez o tipo de uso desas parcelas nose a través de dous pequenos ramais coa praia dando mea cada unha desas zonas. Temos así que no ámcontinuidade a todos e cada un dos ramais principais. bito do Bao encontramos ata cinco topónimos. Son
terras na súa maior parte dedicadas a piñeiral, de aí
Toda a rede viaria descansa nestes tres camiños prin- que encontremos o nome de Piñeiral do Bao, mentres
cipais que unen a aldea cos extremos da Illa. Un, o as restantes reciben o nome de Bao, Bao de Adentro,
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Bao de Afora e Entrebaos. Esa relación entre mar e
terra materializábase na continuidade dos camiños
polos propios baos. Neses camiños había ás veces algún obstáculo ou paso máis estreito que daba lugar
a topónimos como o de Portelo do Bao de Louredo
que remarca esa relación entre mar e terra e sinala un
paso obrigado entre un e outro sitio. Se os terreos que
están próximos aos baos se dedican a cultivo de horta,
o nome que reciben fai referencia a ese uso, denominándose, por exemplo, Agro do Bao de Louredo.
Este esquema repítese nos outros accidentes xeográficos que vimos anteriormente. As terras de labor,
próximas a punta Fradiño reciben tamén o nome de
Fradiño e aquelas próximas á praia entre a Punta do
Batel e Punta Corveiro o nome da mesma praia, A
Lanzada de Arriba ou Lanzada de Abaixo en función
da súa proximidade ou distancia á beiramar.

Outeiro, elevación que se sitúa cara ao noroeste da aldea. É o punto máis elevado da Illa. O outro elemento
que define o territorio de arredor non é de carácter
natural, aínda que tamén ocupe unha elevación do terreo. É o lugar da Torre, situado preto da aldea, no sureste da Illa e inmediato ao Bao de Louredo. É este un
topónimo do maior interese posto que fai referencia
a un lugar de vixía ou custodia da costa, en principio
similar a todos aqueles que aparecen en terra firme e
indican a presenza dunha torre, de tipo medieval, que
servía ben de vixilancia da ruta marítima arousá ou
ben de lugar de control, de lugar de paso nun camiño principal. Hoxendía neste lugar non quedan restos apreciables da existencia dunha construción deste
tipo. Si se constata en cambio a presenza dos restos
dun muíño, sen dúbida de vento, que ocupa o alto do
outeiro que recibe esa denominación.

Arredor da Torre e Outeiro esténdense zonas de culO resto de topónimos da Illa non ten relación cun ele- tivo que reciben, para o primeiro caso, os nomes de
mento marítimo e agrúpanse en dúas series. Por un Monte da Torre, Agro da Torre e Torre de Arriba.
lado están aquelas zonas que reciben o nome en fun- No segundo caso as denominacións son Tomada de
ción da presenza dun elemento que destaca o suficien- Outeiro, Outeiro de Arriba e Outeiro de Abaixo.
te como para ser o seu referente. Ese elemento pode
ser de carácter natural ou artificial. A segunda serie de A presenza dalgún elemento particular, relacionado
topónimos créase non tanto en función dun elemento neste caso coa rede viaria, tamén serve para denomidestacable da xeografía como do tipo de uso do chan, nar lugares. Se o camiño fai un caneo e este é pequeno
do tipo de cultivos.
dá lugar ao topónimo de Revoltiña; non obstante, ao
igual que vimos anteriormente, se o camiño ten un
Dous son os elementos que de modo principal e no in- paso máis estreito e de doada identificación, fai que o
terior da Illa serven de referencia. Un é o denominado seu ámbito reciba o nome de Portelo. Outros elemen-

Algunhas das mulleres que viviron en Cortegada traballando no campo.
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tos, neste caso construcións feitas polos habitantes
da Illa, serven para establecer un topónimo. A horta
próxima á capela recibe o nome de Horta da Capela,
mentres que o terreo situado nas inmediacións dunha
fonte que debeu existir ao sur da Illa e próxima ao
mar recibe o nome de Fontiña. Os elementos ou accidentes xeográficos que, en ocasións, impiden o uso
agrario e, ao tempo, favorecen outros usos, reciben
un nome que tamén marca o seu ámbito. Temos neste
caso os topónimos de Monte da Pedrosa, Bocelo de
Adentro e Bocelo de Afora, facendo referencia a un
lugar elevado que dificulta o tránsito de xeito cómodo, ou o de Fuchiño, que por causa contraria, é un
fondal no terreo, ten tamén o mesmo efecto.

se sitúa no lado este da Illa, na intersección do camiño que a bordea cun que a cruza polo interior. Para
distinguir aínda dúas pezas nesta zona encontramos
as denominacións de Campo de Afora e Campo de
Adentro, sendo este o máis interior.
Nas inmediacións da aldea, cara ao interior, lugar de
abrigo, chairo e soleado, era onde se estendía o cultivo de viñas. Partindo da aldea cara ao interior polo
camiño de carro que se conserva hoxe en día encontramos a Viñiña, a Viña nova, a Viña do Monte, próxima a Outeiro, e xa, finalmente, a Viña Branca.

As inmediacións da aldea é o lugar de toda a Illa que
maior densidade de topónimos presenta. Falamos xa
Outras veces a simple presenza dunha pena serve para do Agro da Capela, Horta da Fonte e habería que unirnomear un ámbito. É o caso do Agro do Con, situado lle o nome de Talliño, peza de terra unida ás anterioentre a aldea e A Torre, que recibe o seu nome dun res, dedicada ao cultivo de sementeira que despois se
con que alí existe. Tamén son numerosos os topóni- usaría en campos, agros e veigas. Outros usos como o
mos relativos a un tipo ou outro de uso do chan. Do de lugares de roza definen tamén a Roza do Outeiro,
mesmo modo que nos casos anteriores os topónimos a Roza e a Roza Vella, situada esta última na beira sur
que teñen como nome principal o uso de chan están da Illa, inmediata á Fontiña.
acompañados dunha referencia que ben responde a un
elemento xeográfico ou ben a un elemento construído Un elemento singular é a Horta da Gándara, espazo
polo home.
pechado con casa e uso de horta que se sitúa fóra da
Aldea, cara ao interior da zona coñecida como GánTemos así nomes como o de Agro que indican terras dara que se estendía cara ao interior dende a beiramar
de labor, terras rendibles para o cultivo, acompañadas sur entre o lugar da Torre e A Fontiña.
despois dese elemento que define a súa localización.
Temos así ou Agro da Fonte, inmediato á fonte da al- Xa por último, encontramos topónimos que fan refedea, o Agro da Parriña, inmediato á zona onde se cul- rencia ao uso de chan, relacionándose co tipo de artivaba vide, ou o Agro da Roza, que delimitaba coas boredo dominante na zona. Falamos xa da zona de
terras aproveitadas para rozas de maleza. Noutros Piñeiral do Bao, e encontramos tamén o Piñeiral do
casos, en vez de referirse a un elemento singular de Outeiro. Outro tipo de monte definido pola súa vexedoada identificación, o nome do sitio fai referencia tación serían os lugares de Espiñeiro, situado dende
ao tamaño desas zonas de cultivo e así temos entre a aldea na saída norte do camiño que bordea a Illa;
Punta Fradiño e Punta do Batel, o Agro Grande e o o Salgueiral, próximo á Veiga da Aldea e a zona de
Agro Pequeno.
viñedo; Xesteira e Carballiño, un ao lado do outro e
próximos ao final do camiño que remata preto de PunDe igual contido e extensión é o topónimo veiga na ta do Batel, e a Sobreira, situada no centro da Illa e
Illa. Tamén ao igual que agro fai referencia a lugares delimitando con Xesteira e os Piñeirais de Outeiro.
chairos, con presenza de auga abondo e boa terra para
poder cultivar. Ata tres topónimos encontramos en Fóra dos tipos de cultivo pero que contan tamén con
Cortegada referidos a veiga. Temos a Veiga da Aldea, topónimo relacionado co uso do chan teriamos Boque se estendía polo sur do camiño que dende a pro- rreiros, localizado entre as terras de Couláns e a Veiga
pia aldea cruzaba a Illa ata a Praia de Fradiño. Sería a das Areas, e Telleira, situado entre Sartaxéns, no cenprimeira peza de terra chaira que percorre este cami- tro da Illa, e os Piñeirais do Bao.
ño, o máis próximo ao poboado. Despois esas terras
chairas continúan cara ao oeste e, pasando a zona de Xa por último quedarían tres topónimos que, denomiPortelo, atopamos a Veiga das Areas para unirse, xa nado amplas zonas da Illa, escápanos o seu significanas inmediacións do mar, co Agro Pequeno.
do. Temos así que a zona próxima a Punta Corveiro
Tamén unha zona máis, denominada campo, fai re- recibe o nome de Gorita, Broñedo sería a zona próxiferencia a este tipo de terras de labor. É o terreo que ma a Punta Couláns e Rabelo unha pequena porción
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de terreo situado entre Outeiro e Salgueiral. A estes do Outeiro e a Tomada do Outeiro. A partir de aquí o
habería que engadirlle o xa nomeado Sartaxéns que camiño seguía ata o Monte da Pedrosa, continuando
ocupa a zona central da Illa.
polo Agro das Areas, Fuchiño e o Agro Pequeno.
Con esta información podemos seguir vendo cal é a
rede viaria da Illa. Diciamos anteriormente que tres
son as vías principais. Dende elas bifúrcanse outros
camiños que completan os anteriores e facilitan o
acceso ás terras de labor. Unha desas vías principais
estendíase dende a aldea cara ao sur, case bordeando
a Illa. Saía este camiño dende a capela e continuaba
logo deixando á súa esquerda o Monte da Torre. Neste
punto o camiño bifurcábase en tres máis: un dirixíase,
cara ao interior, ás leiras do Bocelo de Adentro e o
Bocelo de Afora. Outro ramal dirixíase cara a beiramar a través do Monte da Torre. Na beira encontrábase cun camiño polo que se volvía cara á aldea deixando á dereita a zona do Agro do Con. Ese camiño que
se bifurcaba nas inmediacións da Torre seguía logo
ata Punta Rebordexo deixando á súa esquerda, cara ao
mar, o Agro do Bao de Louredo e o Portelo do Bao de
Louredo. Á súa dereita quedaba a Horta da Gándara
e As Gándaras.
O segundo camiño unía un extremo e máis outro da
Illa, dirección este-oeste. Partía dende a aldea e remataba nas inmediacións da Praia de Fradiño. Discorría
dende a aldea deixando á súa esquerda as terras de
cultivo de vide. Aquí as terras é onde reciben o nome
de Viñiña e Viña branca, chegando ata ou lugar de Rabelo. Ata aquí, pola dereita do camiño queda o Agro

O terceiro dos camiños principais bordeaba a Illa
dende a Aldea ata a Punta do Corveiro. Pasaba así,
nada mais saír do poboado, por Espiñeiro, Outeiro de
Abaixo, Campo de Afora, o Bao, Entrebaos, Bao de
Adentro, Bao de Afora e Gorita, xa na inmediacións
de Punta Corveiro. Destas tres vías partían distintos
ramais que as unían ou que servían para completar a malla de acceso ás terras de labor. Así, dende
o Outeiro, un ramal comunicaba a segunda vía con
Punta Fradiño, pasando por Salgueiral, Veiga do Medio, Barreiros e Couláns. Todo o ámbito de Outeiro
estaba rodeado de camiños, ata catro, que unían a vía
interior coa que bordeaba a Illa. Aquí, dende o Monte
da Pedrosa, estendíase un camiño que chegaba ata A
Lanzada. O último camiño que podemos destacar é
o que unía a zona do Bao con Punta Corveiro polo
interior. Paralelo á vía que sinalamos antes que circundaba a Illa pola beiramar, este camiño, partindo do
Bao cruzaría por Telleira, Leiras de abaixo e Lanzada
de Arriba. Á súa dereita quedarían Piñeirais do Bao,
Entrebaos, Bao de Adentro e Bao de Afora.
6.- Historia dunha frustración
En conxunto, á altura de principios do século XX a
Illa de Cortegada é un espazo agrario ocupado e explotado de xeito intensivo. Os diferentes usos estén-

Vista da zona da illa na que antano se levantaban as vivendas que hoxe son unicamente restos.
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dense ao longo de 490.800 metros cadrados distribuídos da seguinte forma. Máis da metade da extensión
útil da Illa estaba dedicada a labradío. Estes espazos
son os que vimos denominados como veiga, campo,
agro,… A piñeiral e toxeira estaba dedicada a cuarta
parte da superficie, un total de 124.461 metros cadrados; serían estas as zonas denominados Piñeirais e
Roza. Tamén a monte se dedicaban 22.691 metros cadrados, onde estaban plantados carballos e outro tipo
de árbores. Serían estas as zonas chamadas Carballiño, Salgueiral,… O terreo sen cultivar ocupaba apenas os quince mil metros cadrados. As edificacións
estendíanse por un total de 6.218 metros, dos cales
o igrexario ocupaba a metade. Esta superficie estaba dividida en multitude de parcelas. Os datos que
no seu momento se recompilaron para o proceso de
“doazón” ao rei falan de 1.204 parcelas que pertencían a un total de 211 propietarios. Sobre a Illa pesaba
ademais a carga foral a favor da Casa da Golpilleira
que vimos anteriormente.
A principios do século XX empézase a manexar a idea
de que o monarca Alfonso XIII estableza a súa residencia de verán en Vilagarcía. Acorde coas grandes
mansións que se construíran no ámbito da enseada
da Comboa, pensaron algúns que unha residencia de
verán para o monarca serviría de motor económico,
de atractivo abondo para un desenvolvemento turístico non só da localidade vilagarciá. O Balneario de
A Concha, o desenvolvemento do complexo da Toxa,
a extensión da liña férrea... eran todos proxectos que
deseñaban unha cidade nova. De xeito paralelo estudábase a construción dun novo porto. A falta de calado en Carril facía inútiles as súas instalacións. O
lugar elixido era Punta Ferrazo, no extremo sur de
Vilagarcía, inmediato ao lugar onde precisamente se
pensaba situar a residencia real. A incompatibilidade
entre un e outro proxecto e a minoría de idade do monarca fixeron aconsellable a espera. A idea dunha residencia estival quedou aparcada pero non esquecida.
Coa maioría de idade Alfonso XIII decidiría xa onde
pasaría os seus veráns. Aquel era o momento para poñer sobre a mesa a proposta de Arousa. Agora o lugar
xa non sería A Comboa, a proposta céntrase na Illa
de Cortegada ao completo e as xestións empezan a
realizarse.

de Vilagarcía, Carril e Vilaxoán. A primeira das localidades contaba cun grupo dirixente capaz de vincularse á armazón política do momento. Na súa cabeza,
no ámbito provincial, estaban personaxes como Augusto González Besada ou o Marqués de Riestra. Eles
mesmos, acompañados de personaxes da época como
Joaquín Martinez, Eduardo Gasset, Eugenio Montero
Ríos, Marcelino Blanco, Máximo da Riva, Juan Fernández Latorre,… van ser os encargados de promover
a idea na Corte e xestionar o proxecto na provincia de
Pontevedra.
Decidida a Illa de Cortegada como localización do
Pazo real, pronto se inician as xestións para a doazón
de toda a Illa ao Monarca. A complexidade que presentaba ao estar tan dividida a súa propiedade facía
augurar un proceso lento e duro ata lograr o fin formulado. Así foi. Foron varios anos o tempo empregado en xestionar a adquisición da Illa. Unha primeira
escritura de doazón frústrase á hora de rexistrala en
Cambados. Foi no ano 1907, en setembro, cando a
Comisión para a doazón de Cortegada intenta inscribir a Illa a nome de Alfonso XIII. A inscrición non
puido facerse xa que a totalidade das propiedades non
figuraban na escritura de doazón. Despois do levantamento topográfico da Illa, de localizar propietarios,
de instigalos á doazón, os promotores do Pazo real encontráranse cunha importante resistencia. Ben é certo
que moitos foron os que de bo grao fixeron doazón
dos seus bens. Tratábase do Monarca e dos beneficios que para o conxunto de Galicia supoñía ter aquí a
Corte durante o verán. Para outros en cambio supoñía
a renuncia a moitas cousas, demasiadas. Para uns era
a renuncia a dereitos históricos sobre a Illa. Era o caso
da Casa de Golpilleira que, malia ser representante do
Rei en todo o proceso, se reserva ata última hora os
seus dereitos forais. Para outros en cambio tratábase
de facer valer o seu modo de vida. A propiedade sobre
as terras, o desarraigamento que supoñía o traslado da
vivenda fixeron que non poucos propietarios se resistisen a facer a doazón.

O feito foi que o intento de 1907 se frustra e hai que
recomenzar todo o proceso de novo. Agora non se trata de que directamente o propietario faga doazón ao
Rei. A Comisión que promove que a residencia real
veña para Cortegada irase facendo paulatinamente
Un proxecto deste calibre non se xestionaba unica- co título de cada unha das propiedades para despois
mente no ámbito local. As máis altas instancias políti- facerlle doazón ao Monarca. Este volverá ser un procas de Galicia estaban detrás dunha idea con profun- ceso longo, durará tres anos, e só no ano 1910 se culdas repercusións na localidade. Tantas foron que para minará toda a entrega da Illa. Nese intervalo quedará
executar este e outros proxectos, como o portuario, se patente a resistencia de moitos dos veciños de Cortepensou, e executou, a idea da unificación de concellos gada e Carril a facer efectiva a doazón. Algúns deles,
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incluída a Casa da Golpilleira, ceden os seus dereitos
de xeito condicionado. Xa nas escrituras de 1907 se
expresa a vontade daqueles que ceden os seus bens
sempre e cando o uso fose dedicado exclusivamente
a residencia real. Na doazón que os fidalgos da Golpilleira fan especifícase que “se algún día deixase de
pertencer a Illa á Coroa de España, é a súa vontade que
os seus herdeiros nesta Casa da Golpelleira reivindiquen o dominio directo”. A vontade dos “doadores”
quedou clara nas diferentes actuacións da Comisión
de notables. Estes tamén se implicaron, mesmo economicamente, na operación de que o monarca fixase
a súa residencia estival aquí. O feito foi que a Comisión tivo que reunir capital abondo para ir pagando as
terras que adquiría. Ademais tivo que ir construíndo
diferentes vivendas no lugar de “A Roza” de Carril
que compensase o abandono das vivendas en Cortegada. A fiscalización das contas feita dentro do seo
da Comisión non puido botar un resultado máis desastroso. No ano 1910 aínda quedaban pendentes de
pagamento a cantidade de seiscentas vinte mil pesetas. E a Comisión non as tiña, había que recadalas. Os
pagamentos feitos a diferentes propietarios de Cortegada fixéronse efectivos en depósitos no Banco Deza
de Vilagarcía. A quebra desta firma fixo que a maioría
dos propietarios xamais visen o seu diñeiro. E todo
iso nun ano en que xa se sabía que a Residencia Real
non se construiría xamais.

As noticias de prensa seguiron falando da residencia
do monarca nun intento de manter viva unha idea que
se demostrara xa un fracaso. Dende había dous anos o
monarca expresaba as súas dúbidas sobre a operación.
A frustración da entrega do ano 1907 debería ter feito
saltar todas as alarmas e non foi así. Seguiuse adiante
porque moitos intereses estaban en xogo. O Monarca
en 1910 contaba xa coa doazón do Pazo da Magdalena
de Santander para recreo estival e renunciara xa á idea
de instalarse aquí. Pero non renunciou á propiedade
da Illa. Detrás de toda a publicidade sobre a presenza
do monarca aquí había todo un proxecto de urbanización da costa do actual municipio de Vilagarcía. O
Rei viría e con el toda a corte madrileña de nobres
e políticos do réxime. Vivendas señoriais, balneario,
casino, paseo,….era necesario preparar toda a costa e
convertela naquel sono do San Sebastián en pequeno.
Tratábase da operación urbanística máis ambiciosa de
toda Galicia.
En paralelo ao proceso de adquisición desenvólvense diversos proxectos de urbanización da costa. Un é
o denominado “Peirao de Ribeira”, promovido pola
empresa, afincada en Madrid, chamada “Sindicato Español”, cuxo representante aquí era Laureano
Salgado. O segundo dos proxectos é o denominado

Unha das primeiras visitas realizadas a Cortegada despois de que a illa fose recuperada para disfrute da cidadanía / Iñaki Abella
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“Aproveitamento de zona pedregosa en Carril”, un
de cuxos promotores era José Barreras Massó e xa, o
último, era o denominado “Proxecto para aproveitar
terreos gañados ao mar no río Ulla e enseada de Carril e Vilagarcía”. Ademais da iniciativa privada, neses anos retómase o Proxecto de Ensanche de Carril
que a Corporación Municipal redactara no ano 1880.
Para todo o que foi o Municipio de Vilagarcía a partir do ano 1913, estes anos foron transcendentais.
Proxectos que permitían a urbanización de toda a costa, nun ou outro tramo, tiñan que facerse compatibles
co desenvolvemento portuario, dende un principio,
centrado na Punta de Ferrazo. A ocasión era única e a
oportunidade de negocio para uns cantos tamén. Non
se entendería o proxecto de residencia real en Cortegada se non se ten en conta as diferentes propostas de urbanización da costa. Na nómina de persoas
que compoñía a Comisión promotora da doazón e os
promotores dos diferentes proxectos encontraremos
nomes en común, entre eles os dos propios Salgado
e Barreras.
A ficción da construción da residencia real mantívose aínda uns cantos anos máis. O único que quedou
daquel proxecto foi a estrada de beiramar de Carril e
as minas que habían de surtir de auga á illa en Xiabre. Pasou o tempo e os aires republicanos trouxeron
un cambio de réxime que reformula o uso da Illa. Ao
igual que posteriormente na Magdalena de Santander,
a Cortegada se lle asigna un uso universitario. En paralelo á busca das relacións turísticas con Santiago,
búscase vincular a Illa á Universidade compostelá.

Residencia universitaria, centros de investigación e
cursos de verán eran as intencións da República unha
vez incautados todos os bens do monarca Alfonso
XIII. A frustración da República fixo que non se cumprise aquel programa e Cortegada quedou no esquecemento das institucións. Pasaron décadas de abandono, sen uso, unha estampa fixa encaraba Carril sen
porvir. Co tempo as pegadas materias do pasado vanse desmoronando, vaise borrando a memoria do que
un día foi ata que a finais dos anos setenta a proposta
de uso urbanístico da Illa se pon sobor da mesa. Á
aceptación inicial deste proxecto por parte das institucións, acompáñase a oposición crecente dos veciños
de Carril. A Asociación de Veciños primeiro, despois
a Plataforma para a Defensa de Cortegada, van canalizando un sentir veciñal oposto ó uso especulativo
da Illa. A complexidade da tramitación administrativa
do proxecto, incluida a construción dunha ponte de
acceso, vai retrasando a súa execución e enfriando a
idea inicial. Nas administracións vai calando a idea de
buscar outros usos para Cortegada. A constitución do
Parque Nacional das Illas Atlánticas conformou unha
boa oportunidade para encarar o seu futuro. A pretensión conservacionista vaise impoñendo ata que a Illa
inclúese no Parque Nacional, desbotando definitivamente calquera pretensión urbanizadora. Ata o ano
2007 non se pecha definitivamente o proceso aberto
nos finais dos setenta. A propiedade da Illa, despois
do correspondente expedente de expropiación, foi adquirida pola Xunta de Galicia. O acto de posesión da
Illa faise en Carril en Setembro dese mesmo ano. Tiña
pasado un século xusto dende o desaloxo dos seus habitantes para convertela en residencia real.

Parte da illa de Cortegada vista dende o porto de Carril.
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A ILLA DE ONS; UNHA MESTURA DE TERRA E MAR

Celestino Pardellas de Blas
Sobre a Ons anterior ao ano 1810, moi pouco temos
que nos axude a coñecer a súa historia. Supoñemos
que estivo habitada dende épocas paleolíticas polos
achados atopados, que na etapa castrexa houbo poboación debido á existencia dun castro no barrio de
Canexol, apareceron moedas e unha posible salga de
orixe romana, da Idade Media hai un sepulcro antropomorfo nas proximidades da praia de Area dos Cans
e, a partir do século XV Ons, que pertencía ao Arcebispado, dun xeito estraño, pasa a mans particulares por medio dun Foro. Ata esta data, século XV, os
poucos datos que temos. A partir do xurdir do Foro
e ao estar Ons en mans particulares, si vai xerar un
importante número de documentos, preitos a maior
parte que, debido á falla de estudos exhaustivos sobre
a súa historia, dormen placidamente en bibliotecas,
mosteiros, arquivos,..
Sobre as diferentes comunidades que viviron en Ons
ao longo dos tempos podemos intuír que na etapa castrexa había unha actividade marisqueira, pois en diferentes lugares do castro atopáronse gran cantidade de
cunchas de lapas, mexillóns, ostras,..., que demostran
un marisqueo, polo menos, para autoconsumo.

ha factoría romana de salgadura, ou polo menos dun
asentamento con algunha instalación de salgadura,
localizado nas proximidades do castro e na beira do
areal”. A investigación deste xacemento pode poñernos no camiño dunha poboación illán dedicada a tarefas pesqueiras con altos coñecementos en conservación do peixe.
Dende aquí temos que dar un salto ata os séculos
XV - XVII. Hipólito De Saa Bravo 2, estudoso do
mundo monacal galego, cóntanos as dedicacións que
os monxes que habitaban en Ons tiñan: “... Illas de
Ons, viviron monxes beneditinos da Recolección que
se reunían na igrexa ás horas dos divinos oficios”;
“...sen que faltasen os monxes que como ermitáns
retirábanse ás soidades da Illa, para vivir como ermitáns, modalidade que impulsou ó Capítulo General da
Congregación de Valladolid a transformar o Mosteiro de Poio en Casa de Recolección, dada a facilidade
que ós monxes recolectos se lles ofrecía para retirarse ás Illas de Tambo, San Simón e Ons...”; “solicitude presentada ó General da Congregación por uns
monxes recolectos, no século XVIII, que desexaban
fundar unha Casa de Recolección nas Illas de San Simón, independente do Mosteiro de Poio, solicitude
que foi rexeitada, pero entre os solicitantes figuraba
un monxe recolecto que con outros vivía na Illa de
Ons: Petrus monacus qui in Ionis insula cum fratibus
degentibus ...”.

Da etapa romana está datado o xacemento do cantil da
praia de Canexol do que Paula Ballesteros nos conta
1: “A descrición e análise das estruturas na praia de
Canexol lévanos a pensar que, por analoxía co rexistro arqueolóxico documentado noutros xacementos
de similares características emprazados ao longo da En charlas posteriores mantidas con De Saa comencosta parece que, en conxunto, formarían parte dun- tou que moitos deste monxes xunto, supoñemos, aos
1 Paula Ballesteros Arias: “O xacemento romano do cantil de Canexol (Illa de Ons, Bueu). O esquecemento do recurso mariño”. Revista
AUNIOS, Nº 13. Páxs.: 45-54. 2008.
2 Celestino Pardellas de Blas: “A propiedade da Illa de Ons. O Cabildo Catedralicio”. Carta de Hipólito de Saa. AUNIOS, nº 7. 2003.
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habitantes de Ons daquela centuria, tiñan un pequeno
comercio de polbo cos monxes da vila de Marín, xa
que, en varios documentos saían reflectidos intercambios comerciais de polbo entre os monxes de Tambo,
Ons e o Priorado de Marín 3.
Dende o século XV e ata o ano 1810 hai unha interesante cantidade de documentación, sobre todo preitos,
da que podemos entresacar que a Illa estivo habitada
durante estes séculos pero dun xeito interrompido debido ás numerosa incursións que sufriu. Tamén que a
dedicación tanto da Illa como dos seus habitantes era
gandeira e agrícola polos numerosos preitos que hai
sobre pastos, roubo de gando, caza,... E finalmente un
bo número de expedientes, legados,... que teñen que
ver coa propiedade da Illa. En ningunha da documentación consultada atopamos datos referidos a temática
marítimo – pesqueira, agás naufraxios, complicidade
de veciños con piratas franceses,...
Polo pescudado, parece probable que os habitantes de
Ons ao longo dos séculos se dedicaron á gandería e
á agricultura e que a pesca era empregada para autoconsumo e, posiblemente, algunha venda que poderían facer ás naves que ata alí se achegaban.
Xa postos a comezos do século XIX, e antes de 1810,
Ons atopábase deshabitada, pero pescadores da zona
do Barbanza que se achegaban a pescar ás súas augas,
parece ser que, en época de sementeira, levaban ás
súas mulleres ata Ons e, mentres realizaban as tarefas
pesqueiras, estas dedicábanse a labrar a terra. Despois
ían cada certo tempo para o seu coidado e finalmente
a facer a recolleita.
Cando en 1810 a Junta Provincial de Armamento da
Provincia de Santiago decide instalar en Ons unhas
baterías de defensa, atopan unha illa baleira pero con
indicios de ser aproveitada agricolamente, polo que,
ao carón de facer os planos para a instalación das baterías e de poñerse en contacto cos donos para dar o
seu permiso, tamén entran en conversas cos pescadores que alí sementaban co fin de comezar a recolectar
man de obra para iniciar os traballos.
Non sabemos se as familias destes mariñeiros do Barbanza foron finalmente recrutados para traballar, o
que si hai datos é de que a gran maioría dos obreiros
que viñeron a Ons para a construción das fortificacións - baterías procedía da bisbarra do Morrazo e

Sepulcro antropomorfo coñecido como “Laxe do Crego”.

curiosamente unha grande maioría da parroquia pontevedresa de Salcedo.
A partir dese ano, 1810, comeza a última repoboación
de Ons que chega ata os nosos días. Estes, ao principio obreiros, foron paseniñamente instalándose en
Ons e alí van permanecer pagando unha renda aos,
supostos, propietarios polos terreos que cultivaban,
onde construíron tamén a súa vivenda. Durante os
primeiros anos, aproximadamente ata 1845, a súa
principal dedicación foi a terra, eran agricultores e os
máis poderosos economicamente, tamén gandeiros.
Durante eses primeiros anos, de novo, a pesca ocupaba un segundo lugar, o do autoconsumo e para quitar
uns cartiños vendendo polbo, peixe e marisco ao encargado da fortificación que despois o mandaba, para
a súa venda en terra, no galeón que traía mercadorías.
Ao non levarse a cabo o remate da fortificación e
despois dos preitos habidos entre o que se consideraba dono (o Marqués de Valladares), coa Igrexa, cos
descendentes do capataz da fortificación e con algúns

3 Sinto non ter referencia deses documentos, xa que, no momento de contactar con Hipólito De Saa non os tiña a man e despois perdemos o
contacto debido ao seu pasamento.
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gando), propuxéronlle aos armadores – patróns que
viñan pescar a posibilidade de quedar a durmir nas
súas casas durante a semana e así poderían pescar,
vender e non ter que desprazarse diariamente aos seus
lugares de orixe e a cambio eles enrolaban a alguén da
familia. O resultado foi moi positivo pois, en pouco
tempo, os veciños enrolados aprenderon o oficio,
mercaron dornas e comezou a aventura mariñeira dos
habitantes da Illa de Ons.
A fábrica de salga pechou axiña, durou arredor de
10 anos, pero os illáns xa entraran no mundo mariño
e comezaron a explotar os seus recursos, principalmente, polbo e congro, que eran dúas especies que
abundaban na súa costa, moi demandadas e de doada
conservación por medio da salga e secado. Aínda así,
tiñan grandes dificultades para a venda ao ter que desprazarse ata Bueu, Cangas, Pontevedra ou Portonovo
e despois alí malvender, por mor das estratexias que
os mercadores buscaban ao saber que non ían volver
coa mercadoría de novo á Illa.
A fábrica de salga trouxo un renacer económico aos
illáns, aprenderon o oficio de mariñeiro e as mulleres
traballaron na salga. Ao pechar esta e coa dificultade
para a venda que tiñan os seus produtos pesqueiros,
provocou uns anos de dificultades ata que, a partir do
ano 1919, cando xorde en Ons unha Sociedade LimiBatería coñecida como “Castelo da Rueda”, próxima ao peirao.
tada que, dirixida polo “dono” da Illa, o Sr. Riobó,
veciños, dun xeito pouco claro, se resolve a favor do vaise dedicar ao secado e comercialización de polbo
Marqués de Valladares, que queda como único “pro- e congro. De novo van atopar traballo e comercializapietario”. A mediados do século XIX, o Marqués alu- ción na propia Illa dos seus produtos e con iso outro
ga a uns fomentadores cataláns os terreos próximos pulo económico.
ao peirao onde antes estiveran instaladas os barracóns
onde durmían os obreiros e alí instalan unha fábrica
de salga. Esta industria da salga vai traer un importante cambio económico: a agricultura e gandería pasan
ao campo do autoconsumo e o traballo na fábrica e a
pesca van a ocupar os labores dos illáns.
Nun primeiro intre, esta fábrica vai ocupar un lugar
preferente dentro da salga da ría de Pontevedra. O
motivo era ben claro: a pesca realizábase preto da Illa
e, ao cargar, íase a vender a ela, co que, nunha mesma
xornada poderían facer dúas vendas ao ter comprador
ao seu carón.
Esta industria vai traer cara a Ons moitos barcos de
pesca e os illáns buscan enrolarse neles. Nun principio tivérono difícil debido á súa escasa experiencia
como mariñeiros, pero xurdiu unha idea que provocou o seu enrolamento.
Os illáns máis poderosos (tiñan casa ampla, terras e

Mariñeiro pescando polbo coa arte do espello.
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A Illa de Ons era un dos maiores viveiros de polbo
e non menos de congro. Os illáns eran expertos pescadores destas especies pois víñana realizando dende
sempre, para autoconsumo, nas baixamares, polas rochas da Illa, sen necesidade de embarcación.
Despois da fábrica de salga a familia Riobó representou para os veciños outro importante empurrón económico e a dedicación definitiva dos homes ao mar,
quedando os traballos da terra (agricultura e gandería)
para as mulleres, agás os intres de sementeira e recolleita onde toda a familia botaba unha man.
Ao carón de andar “á marea” polas rochas illáns, os
mariñeiros aprenderon o manexo e emprego da dorna
para á pesca do polbo que realizaban de dous xeitos
principalmente: coa arte do Espello e coa Raña, especialidades nas que chegaron a ser verdadeiros expertos ata a chegada da nasa polos anos 60 do pasado
século.
Veciños de Ons cultivando os terras.

Didio Riobó compraba todo o polbo e congro que se
pescaba en Ons. Facíao, segundo conta Álvaro das
Casas 4: “... Por ano os pescadores de Ons pillan uns
80.000 quilos de polvo; nun día teñen collido a 1.500
quilos, e algúns polvos de 15 quilos e máis de metro
e meio de longura. A medida para a venda é a cubeta,
que leva uns 6 quilos e Riobó paga por ela 3 pesetas. A cubeta divídese en catro partes que se chaman
cartóns. Riobó, que monopoliza a compra do polvo,
merca por día e paga por semán: Tantas cubetas, tantos cartóns e tantos medios cartóns...”.

a baquita. E xa, a principios dos anos setenta, xurde
a nasa para diferentes tipos de especies. Pero o gran
cambio na vida dos illáns e na pesca veu da man dos
barcos. A principios dos anos 60 os illáns con máis
recursos abandonan a dorna como único barco de pesca e comezan a merca de barcos a motor. Isto trae un
enorme problema ao non podelo varar na praia para
o seu resgardo como facían coas dornas, o que obrigou, nun principio, aos armadores e patróns, a ter que
emigrar cara a portos que deran acubillo á nova flota
e posteriormente facelo os mariñeiros. No ano 1979
Á morte do Sr. Riobó no ano 1936, quedou como adtodos os veciños de Ons tiñan casa en Bueu, maioritaministrador da Illa o Sr. Gaspar Massó que vai seguir
riamente, ou en Portonovo.
co mesmo funcionamento da Sociedade que levaba o
Sr. Riobó, aínda que a aumenta coa compra doutras
A partir da merca dos barcos a motor, a economía
especies e peixes e mariscos, pois tiña un bo mercado
illán recibe un gran pulo que vai repercutir moi pocoas súas industrias conserveiras.
sitivamente na vila á que acudiron a vivir, Bueu, e
posteriormente en Ons cando, montada a súa casa en
No ano 1945 a Illa é expropiada polo Estado (Ramo
terra, comezan a rehabilitación da que, por mor da
de Guerra) e remata a compra de peixe polo Sr. Massó
emigración forzosa á que se viron sometidos, deixana Illa. De novo, ao non poder vender a pesca na proran deshabitada en Ons.
pia Illa, os illáns vense na obriga de facer longos desprazamentos para a súa venda, como xa fixeran antes,
Aínda que hoxe en día os illáns levan unha vida folás lonxas e prazas de Bueu, Portonovo, Pontevedra e
gada, hai que recoñecer que a súa vida en Ons, duranCangas. A partir de aquí a pesca diversifícase e ente case dous séculos, foi durísima e viviron no máis
tran a formar parte das súas capturas mariscos coma
triste dos illamentos e esquecida de todas as adminiso percebe, centola e nécora. Comezan a traballar con
tracións. Todo o que conseguiron foi grazas ao seu
artes de rede novos para eles coma os miños, as raeitraballo.
ras,... Empezan a usar artes de arrastre como o can e
4 Álvaro das Casas: “ A Illa de Ons”. Nós. Nº 131-132. Santiago 1934.
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LENDAS, REALIDADES E TRIUNFOS DA ILLA DE AROUSA

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

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

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

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

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

Celebrouse unha xuntanza na que se acordou ir á folga
ó día seguinte, 8 de outubro de 1934. Ao rematar a devandita xuntanza os presentes nela acudiron á taberna, como tódalas tardes. Cos ánimos aínda acendidos
e á calor das cuncas de viño (chiquitas), deuse corda
Tense dito que, por tratarse dunha illa, na Arousa ás conversas e debates coa intención de arranxar o
presérvanse mellor diversos aspectos na poboación, mundo, porque iso pouco cambiou dende entón ata
dende características físicas ata da personalidade e da agora. Lembremos que era unha época moi convul26
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sa, de continuos altercados e manifestacións. As verbas ían e viñan na taberna, ao igual que as cuncas de
viño. Entón, alguén lembrou que Lluís Companys y
Jover viña de proclamar o “Estado Catalán dentro da
República Federal Española”. Logo, se en Cataluña
se fixera tal cousa, ¿porqué non se ía poder facer o
mesmo na Illa de Arousa? E así foi. Non fixo máis
falla que un anaco de papel que un dos presentes foi
coller ó mostrador. E entón, os presentes repartíronse
a presidencia e os distintos cargos da nova república.
O que ninguén agardaba era que un artefacto estoupara na rúa do Cruceiro ao día seguinte (o día da folga).
A autoría do mesmo sería un misterio para sempre.
Preto do mediodía chegan á Illa gardas de asalto facendo disparos ao aire. Pero na Illa, todo era tranquilidade, porque debido ao paro, os mariñeiros non saíran a traballar e as fábricas permanecían en silencio.
Nun dos rexistros que se levaron a cabo polas casas,
atoparon o anaco de papel coa lista dos cargos da
recentemente instaurada república da Illa. Todos foron detidos aquela mesma mañá. Algúns dos detidos
chegaron a ser xulgados por un Consello de Guerra
na Base Naval Militar de Marín. Pero, finalmente, en
marzo de 1935 foron todos postos en liberdade.
O aire do morto
A Illa garda ademais, dentro das súas rochosas paredes, tradicións e lendas que só existiron ou se conservaron alí. Moitas delas están ligadas á morte ou ao seu
culto. Por exemplo, era costume ata non fai moito,
facer unha fogueira con loureiros diante do cemiterio
despois dos enterros. Todo aquel que acudía, púñase
diante da fogueira e deixaba que o fume purificante
que desprendía o cubrira por completo. É o que se
chama “afumarse”. Quen non o facía, corría o risco
de atopar con algún neno e pasarlle o “aire do morto”
do enterro daquel día.

O galeón Rei do Mar varado na praia.

en afumarse, aínda que só fora de maneira preventiva,
e máis se había meniños nas súas casas. Pero se había alguén escéptico na Illa, ese era o médico. Contan
aqueles que o recordan que un día o fillo do médico
púxose moi enfermo. Todos se decataron axiña de que
o neno tiña o “aire do morto” e así llo fixeron ver ó
médico, que non quixo saber nada do tema. Mentres,
o neno, lonxe de mellorar, cada día estaba máis enfermo. A muller que lle limpaba a casa, que era nada na
Illa, sen poder soportar máis o sufrimento do rapaz
colleuno sen que o médico soubese nada e levouno
á curandeira. Pouco despois, o neno volvía estar san.
O día de pedir
Outra das tradicións máis particulares da Illa de
Arousa, prodúcese en época de defuntos. No tempo
dos Celtas, o 31 de outubro era o día no que remataba
o ano (noite de Samhain) e entón, os mortos regresaban para pedir alimentos. Na Illa, cada 2 de novembro, os rapaces van polas casas a pedir. Iso si, ninguén

Cando un neno era contaxiado polo “aire do morto”
caía enfermo con altas febres sen que ningún remedio
científico fose capaz de curalo. Había que levalo entón á curandeira. Por difícil que pareza de crer, o neno
era introducido cunha pa no forno do panadeiro (o
único coas dimensións adecuadas), que estaba acendido. Iso si, facíase dunha maneira moi rápida para
que o neno non sufrira ningún dano, e durante varias
veces. Iso, xunto cun remedio de herbas que só coñecía a curandeira, facía que o neno axiña curase.
Na Illa todo o mundo asumía esta tradición con naturalidade e, mesmo os máis incrédulos non dubidaban

Unha vista da Illa de Arousa.
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lles dará nada ata que todos e cada un digan aquilo de
“unha limosniña polos difuntiños que van alá”. Como
se pode presupoñer, esta tradición entronca directamente co Halloween anglosaxón, pois para iso son
ambas culturas de orixe celta.
O botín dos rapaces do “día de pedir” é do mais variado. Hoxe en día, en cada casa aprovisiónanse de
diversas lambetadas para darlle aos rapaces que aparezan pola porta. Pero hai de todo: mandarinas, castañas, cartos,… incluso patacas. E, por suposto, o máis
apreciado de todos: o boliño de pan que as panaderías
fan expresamente para ese día.
Unha vista do porto do Xufre.

Luz, ponte e concello
A Illa tivo, case dende tempos inmemoriais, tres reivindicacións ou obxectivos a acadar por consideralos imprescindibles para a vida diaria, e son : a luz, a
ponte e o concello. E, non sen falta de dificultades e
esforzos, acadáronse as tres. E iso si o converte nun
pobo especial. Cando se trata dunha poboación tan
pequena, dentro dun espazo tan reducido que non ten
para onde medrar, agás uns metros arrebatados ó mar,
non é doado que se escoite a súa voz. É necesario
unha convicción sen fisuras e persistir, ano tras ano,
coma se fose o primeiro día. Pero, por riba de todo,
é necesario que case 5.000 persoas permanezan de
acordo e unidas.
A luz foi o primeiro destes grandes obxectivos que se
acadou. Foi posible grazas á Compañía de Electrificación, fundada en 1946 e propiedade da familia Goday,
donos tamén das primeiras fábricas conserveiras instaladas na Illa. Nun primeiro momento, a luz chegaba
por medio dun cable submarino pola zona do Bao,
cable que hoxe en día discorre polo túnel da ponte.
A mesma Compañía de Electrificación é a encargada de fornecer, aínda hoxe en día, de luz á Illa. Se
ben, non semella esta unha tarefa doada posto que,
superada xa a primeira década do século XXI, aínda
son normais os apagóns de luz na Illa de Arousa. A
maioría das veces, causan o mal humor e o enfado do
usuario, e máis agora, que cada vez se depende máis
da electricidade. Pero outras veces, sobre todo cando o apagón sorprende á xente de troula estando nun
bar, non hai quen renuncie á festa. A barra énchese de
velas e, ante a ausencia de música, é a propia xente
quen comeza a cantar, igual que contan os vellos dos
tempos de antes. E entón, son moitos os que pensan
que con razón, a xente de antes sabía moito mellor
como pasalo ben.

O segundo gran logro da Illa chegou o 14 de setembro
de 1985, día no que se inaugurou a ponte. O camiño
até aquel día tamén foi arduo e longo. A ponte precisaba dun enorme investimento e, non en poucas ocasións, considerouse inviable por tratarse dunha poboación moi pequena. En efecto, pode que fora unha
poboación pequena, pero o suficientemente grande
como para vivir en perigo constante a causa da ausencia de acceso rodado, sobre todo, no referente a
cuestións de saúde.
O 14 de setembro de 1985 foi o día máis agardado na
historia da Illa de Arousa. Foi un día cheo de tensións
e, en varias ocasións, a piques se estivo de danar unha
festa que lles correspondía única e exclusivamente
aos arousáns. Por exemplo, nun primeiro intre, a piques se estivo de celebrar a inauguración na parte de
Vilanova, e non na parte da Illa, como era o desexo de
todos. A Illa estaba chea de medios de comunicación
de nivel nacional, pero todos os veciños estaban descontentos coa imaxe que se daba deles. Acusaban ós
medios de cortar as súas declaracións e de non deixar
explicarse. Sen embargo, na lembranza colectiva
quedou gravado para sempre un día sinxelamente feliz. Foi un día que os arousáns viviron con intensidade, dende as primeiras horas da mañá, ata ben entrada
a madrugada. Foi un día do que se sentían orgullosos,
un día do que se sentían afortunados de poder vivilo.
O último gran acontecemento vivido na Illa foi o
episodio referente á conversión da Illa de Arousa en
concello propio. A Illa perdera a súa municipalidade
alá polo 1836. Posteriormente, co paso dos anos, a
Illa como pobo ía gañando cada vez máis en consistencia e en identidade. Facía insostible a dependencia
de outro concello, tanto por territorialidade como por
número de habitantes. Unha vez máis, a tenacidade e
o impulso dos veciños fixo que fose posible o nace28
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mento, en novembro de 1996 do concello 315, chamado A Illa de Arousa.
Todo o proceso de segregación espertou vellas rivalidades existentes entre Vilanova e A Illa. Se ben, moito
do que se conta sobre iso é máis lenda que realidade
porque, en termos xerais, os de Vilanova e os da Illa
lévanse ben, coma bos veciños. Pero si é certo que a
nova da segregación da Illa foi recibida con frialdade e indiferenza en Vilanova. Pero a ferida debeu ser
profunda, tanto así que en 2005, o concello de Vilanova, aproveitando un baleiro legal no decreto de 1996,
reclamou a titularidade dos illotes da Illa, polo que o
decreto tivo que ser modificado.

Unha embarcación nunha Volta á Illa de Arousa.

A Illa redescubre o mar

A escola baséase fundamentalmente na transmisión
É doado imaxinar que significa o mar para a xente da de coñecementos dos máis vellos aos máis novos, o
Arousa. Pois o mar é moito máis que un traballo; é que deu lugar a un gran labor de recuperación da saunha forma de vida. Calquera mariñeiro ama fonda- bedoría dos nosos maiores nestas artes. Cada verán
mente o seu traballo, a pesar das súas rigorosidades. celébrase a Volta á Illa de Arousa que, ademais do
Para moitos é difícil concibir a vida sen o mar. Tanto éxito de participación, conta tamén cun gran número
é así, que son moitos os mariñeiros e mariscadoras de público que goza destas fermosas embarcacións.
que non poden reprimir as bágoas no momento da xuNa Illa tamén se están a restaurar antigos galeóns,
bilación.
coma o Adelino Manuel, o Rei do Mar e o Komaira.
Pero nas últimas décadas están xurdindo entre os Todos veñen impulsados dende distintas asociacións,
arousáns novas formas de vivir o mar, lonxe das frías nas que é moi importante a presenza de xente nova,
madrugadas e da aspereza das mans. E é que o mar cada vez máis comprometidos coa recuperación desachégase agora a novos ámbitos que poden ser im- te patrimonio. Namentres, A Illa continúa a súa sinprescindibles a nivel económico e patrimonial.Así gradura cara a un futuro que, por momentos, semella
pois, hoxe en día o mar é un obxecto de estudo. Boa incerto. O camiño foi longo e cheo de obstáculos,
mostra temos diso coa implantación na Illa de Arousa pero foron superados a forza de tenacidade. A Illa non
do Instituto Galego de Formación en Acuicultura se agocha ante o futuro, nin ante os tempos difíciles.
(IGAFA). Trátase dun centro formativo e de inves- Pero os arousáns son sabedores de que nada se constigación cada vez máis apreciado na Illa. E é que na trúe e de que a nada se chega se non se é quen de
acuicultura pode estar o futuro do sector. No mesmo manter a fidelidade aos costumes, ás tradicións e ao
IGAFA impártense tamén moitos cursos formativos pasado dun pobo.
para mariñeiros, de existencia tamén moi recente. A
moitos, non lles resulta doado regresar ás aulas ó cabo
de tantos anos. A titulación mínima para calquera traballador marítimo era o de “competencia mariñeira”,
substituído agora polo “carné de mariñeiro - pescador”.
A relación dos arousáns co mar nos últimos anos deu
tamén un importante xiro cara ao lecer e ao deporte.
E unha das grandes testemuñas coas que contamos a
este respecto é a existencia da Escola de Vela Tradicional da Illa de Arousa. É a primeira de toda Galicia
e foi inaugurada oficialmente no verán de 2001. Está
enmarcada dentro da Asociación Cultural e Deportiva
Dorna, unha asociación senlleira que dende sempre
promoveu actividades deste tipo na Illa.
29
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SE O VELLO SIMBAD VOLVESE ÁS ILLAS NAVEGARÍA
ATA O NORTE DE GALIZA

Texto: Bernardo Máiz
Fotos: Carmen Bar

Mar Cántabro,
...
La causa he preguntado de tu ira
eterna y formidable,
y por qué tu cristal se quiebra, gira
en círculo espantable
y entre peñascos hórridos suspira,
en serie perdurable,
tus olas en ejército moviendo,
y entre peñas resurtiendo,
te levantas al cielo infatigable.
....
(Eduardo Pondal, ¿1886?)
O escritor Cunqueiro decidiu un día que o vello
Sinbad tenteara retornar ás illas das Cotovías, longa
viaxe, un roteiro mariño que seguramente o traería ata
o norte de Galiza, pois na pluma de don Álvaro algo
moito das súas illas literarias estaba conformado por
visións de San Vicente, de Coelleira, do Ansarón ou
da illa Pancha, imaxes tantas veces apenas albiscadas
entre o neboeiro propio do Cantábrico. E tamén na
retina de autor e personaxe estaban con certeza os brillos húmidos das pedras dos Aguillóns, a “verídica”
lenda da Barca de Santo André, a respectable serea
oceánica que ven sendo a Maruxaina que habita nos
Farallóns, os riscos de navegar na altura da pena da
Marola. Por outra banda -como temos demostrado
noutras publicacións- eiquí, nas augas deste norte e
noroeste de Galiza, navegan (en conserva coa falüwa
de Sinbad) embarcacións de tipoloxía autóctona diferenciada, sendo de uso un léxico mariñeiro propio no
que concluímos esta entrega. Enmarcado polas coordenadas 43º47’81’’N/7º41’26’’W e 43º23’N/8º21’W,
este é un territorio marítimo do que o Derrotero de la

costa Septentrional de España editado no 1929 destacaba que … es la costa más peligrosa de España
para el navegante, xustificando tal afirmación na bravura das augas, nas rías pequenas e batidas, nos descomunais acantilados (nada menos que 613 metros
en Vixía Herbeira), nos rápidos cambios de carís do
vento e do mar. Esta é a terra onde o océano Atlántico
vai dando en mar Cantábrico, dous mares que rompen
augas de cabo Ortegal cara a Estaca de Bares, e que,
na mesma fonte, … carece de grandes islas que ofrezcan abrigo al navegante, pues las que se encuentran
en su litoral no son más que desprendimientos de sus
altos y escarpados peñascos excavados por la mar, y
los mas grandes no son en su mayoría más que islotes
escabrosos …
Acolá as illas
								
Sol maior,
as illas fronte a fronte
sobreviven conformes
ao asalto do océano.
				
(Xohana Torres, 1992)
As arriba citadas son as terras emerxidas que constitúen o universo insular da Mariña de Lugo e do
Ortegal, pois outras apenas son perigosas pedras no
mar (Insua de Cal, Os Netos, os Castelos, a Malveira,
os Cabalos, …) ou dondas e moles como a Insua de
Area. Cara sur, no Arco Ártabro, hai penedos como a
Percebelleira, Herbosa, o Marolete, Canabal, Portelo,
…, mais só A(s) Gabeira(s), a Carboeira e o Carbón
de Marín, todas cabe de terra, poden ser merecentes
-con certa xenerosidade- do calificativo de illas, e
entenderán que, por residencia, paremos tamén nas
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Mirandas e na Pena da Marola. A sinxela descrición
desas pedras mareiras e illas recollidas axustadamente no mapa adxunto (que moito agradezo a Enrique
Freire Hermida), pode ser mesmo abafante e de pouco
interese, mais todas elas, pequenas ou grandes, suxiren tesouros, lendas, relatos, naufraxios, aventuras as
máis veces tráxicas. Polo dito, na navegación que facemos de norte cara sur, inserimos referencias curiosas, con seguridade atractivas.
A Illa Pancha -43º33’N/7º02’W- pasou ser península
cando construíron a ponte de unión con terra firme,
acadando categoría literaria mariñeira na obra de Santiago Jaureguizar, quen matinou pór ao aburrido fareiro amarrando unha lona de camión a xeito de vela no
faro que alí hai, conseguindo dese xeito desatracar de
Unha instantánea da Illa Pancha.
vez e que a illa navegase polos sete mares e máis alá,
XUIZ: ¿De qué se acusa a este ser?
bonita historia de quen fuxiu da rutina.
Os Farallóns -43º43’N/7º26’W- están a unha milla de
San Cibrao (quen de alí son prefiren a denominación
san “Ciprián”): son tres islotes peñascosos, Sombriza, Baixa y el más notable llamado Pé, un peñasco
casi circular y amogotado, de 38 metros de altura,
inaccesible por todos lados y de color rojizo, segundo
escribiron no citado Derrotero. Mais, nun eido menos
técnico e máis poético, coidamos moito máis notable
a illa Sombriza, onde na cova de Xan Vello, apenas
unha fenda na rocha, vive a Maruxaina, serea que tanto pode cos seus cantos atraer aos mariñeiros ao desastre como, con eses mesmos cánticos, dar conta dos
perigos do mar. Esta historia ou lenda antiga, recollida
en 1840 polo escritor e político viveirense Nicomedes Pastor Díaz Corvelle na súa obra “La sirena del
Norte”, foi rescatada en 1985 cun aspecto identitario
e festeiro: unha noite de finais de agosto, mariñeiros
de San Cibrao traen en chalano á Maruxaina dende o
seu tobo para xulgala na praia do Torno e finalmente
indultala, nunha representación coral na que actúan
un xuíz, un bando acusador e outro defensor. Vaia un
fragmento do texto que recitan:

VOZ A: De cantar e toca-lo corno
para facernos tolear
e ás illas dos Farallóns
levarnos a embarrancar.
VOZ B: Iso que din non é certo,
fácil é de comprobar;
e se canta e toca o corno
non é para nos tolear,
senón para avisarnos
que non saiamos ó mar,
se é que viraron os ventos
e hai moito temporal.
XUÍZ: Se é como vós dicides,
de nada se pode culpar,
e deben pedir perdón
os que a trouxeron do mar.

Vista dos illotes coñecidos coma Os Farallóns.
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parte norte y más baja por el sur. Al norte tiene una
pequeña caleta para desembarcar… Se enciende una
luz en lo más elevado, que baliza las rías del Barquero y Vivero. Esa luz que cita en 1929 o Derrotero, é a
do faro con dous fareiros que con planos do arquitecto Sánchez Mocellán fora inaugurado en 1864; a illa
quedou deshabitada definitivamente a finais da década dos sesenta do século XX, con prohibición teórica de desembarco, polo que só atracaban no Portiño
algúns pescadores, “exploradores” e quen ían manter
un faro que foi proveído de paneis solares co Plan de
señales marítimas de 1985-1989. Hoxe é o paraíso de
Una vista da Illa Coelleira. aves mariñas sedentarias ou migratorias, tantas que
aturden cos seus berros e emporcan ao visitante.
San Vicente -43º42’N/7º50’W- na entrada da ría de
Ortigueira, brava pola parte do mar e calma pola de
terra, moi próxima á praia de Morouzos, chamou a
atención do ilustrado Cornide Saavedra, quen en 1764
apuntou que ... en la barra de Ortigueira hay una isla
llamada San Vizenzo, en la que se reconoce por las
ruínas hubo un edificio con iglesia o capilla que según tradición parece haber sido monasterio, seguramente de franciscanos, aínda que para Cunqueiro
tiñan que ser templarios, máis suxerentes.
O Ansarón.

O Ansarón ou Sarón -43º43’N/7º29’W- … es escabroso y árido, muy escarpado al Norte y con declive
hacia el Sur. Esta illa, señoreada por miles e miles de
paxaros, grande, sempre batida, con atraque imposible e 83 metros de altura, impresiona cando viramos
en cabo Morás ou en punta Roncadoira.
Coelleira -43º45’N/7138’W-. Documentos do século
X ata o XVI citan a existencia nesta illa dun mosteiro do que ata non hai moito había posíbeis restos
no lugar das Fraguas, mais o perigo dos corsarios
ingleses foi a causa máis probable do seu abandono
e despoboamento. En liña coas puntas Enchousa e
Canteiro, esta illa, onde nace (ou desaparece no fondo
mar) o raro fenómeno xeolóxico coñecido como ollo
de sapo, …tiene una milla de circunferencia, está
cubierta de vegetación y es alta y escarpada por su

Os Aguillóns de cabo Ortegal -43º46’N/7º52’W- Citounos na antigüidade Ptolomeo como Trileuco, Os
Tres Brancos, mais como eiquí nunca estivo aquel
grego, non soubo que son ben máis de tres, … una cadena de islotes puntiagudos y descarnados, en armonía con el cabo Ortegal, que constituyen un conjunto
de peñascos negros, aislados entre si, altos y piramidales, que se levantan casi verticalmente del seno
del mar. Na lamia do Derrotero traducen ao español
os seus nomes, que no idioma do país, e segundo nos
achegamos dende o mar, son o Cabalo Xoan, os Tres
Irmáns, Rodicio, Insua Maior e Longa.
Teñen os Aguillóns, como o propio cabo Ortegal e
toda a serra da Capelada, un grande interese xeolóxico, neste caso ecloxitas, granates, pedras semipreciosas que, coas cuarcitas, brillan ao sol nos Aguillóns
cando con forte marusía lles chegan os salseiros do

Un deseño do escarpado Ansarón incluído na publicación Derrotero do ano 1860.

32
Se o vello Simbad volvese ás illas...

ARDENTÍA

mar. Verdadeiramente, só Cunqueiro podía ser quen
de mesturar dúas realidades para compor unha bonita fantasía de naos que alí naufragaron, tanto ten se
barcos templarios ou da flota de Ricardo Corazón de
León na súa Cruzada, sendo as faíscas o relucir dos
rubís e esmeraldas das cimeiras dos cascos de aqueles guerreiros alí afogados. Disque nalgunha ocasión
percebelleiros de Cariño ou de Cedeira foron quen de
desembarcar nalgún destes penedos, mais ninguén
comprobou aínda a veracidade da historia que enfiara
don Álvaro.
A barca de Santo André -43º43’N/7º58’W- tamén
coñecida como a Gabeira (unha de tantas con este
Una imaxe da illa de San Vicente.
nome) está ao pé dos cantís da Capelada, máis perto de Teixidelo que de Teixido. A tradición relixiosa
cristiá recolle a arribada de santo André a estas costas
irtias nunha embarcación que emborcou segundo o
seu tripulante pisou terra firme, barca que, mantendo a figura de bote invertido, se convertiu en pedra,
debendo santo André ficar naquelas soidades. Cando
recibiu unha visita de Xesucristo e san Pedro deulles
as queixas santo André, aínda máis carraxento sendo
sabedor do “éxito” de público do seu colega Santiago
en Compostela; Xesucristo, en compensación, concedeulle que ata Teixido teñamos que ir en peregrinación todos os seres humanos, de xeito que “vai de
morto quen non vai de vivo”, sexa en figura de animal
(principalmente réptil), sexa en espírito, conducido
Os Aguillóns fan xustiza ao nome que lles foi dado.
neste caso por un parente. Coidan os estudosos que
detrás desta historia/lenda está a memoria do noso re- ran e axudaran, primeiro cando aínda se atopaba na
moto pasado céltico, pois tamén na Bretaña e Irlanda illa, e despois tamén en terra firme.
hai abondosas ánimas en figura de animal e outros
As Mirandas -43º25’N/8º16’W-, situadas de Ares
barcos de pedra.
cara a Punta Avarenta, son un grupo de isletas que reciben su nombre de la mayor, que es la más saliente,
A(s) Gabeira(s) -43º30’N/8º20’W- Peñasco obscuamogotada, tiene unos 14 metros de altura y la que la
ro, pelado y puntiagudo en liña coa punta Lobadiz
sigue en altura es de figura cónica. Está moi próxima
de Doniños de Ferrol. Trátase dunha soa illa e non de
á cova de santa Mariña, habendo memoria de antigos
dúas, tal e como semella dende terra. Fermosa e acrelatos de tesouros e de sangue que relacionan unha
cesible con dificultades dende a banda do mar, alí se
e outras.
desenvolveu parte dun acontecemento épico, pois foi
refuxio en xullo do 1936 de republicanos fuxitivos da
Carboeira e Carbón -43º23’N/8º14’W- e -43º22’N/
represión militar-fascista, nomeadamente (segundo
8º13’W- están entre Ber e Perbes, próximas á costa, á
recollín nos folios 198 e seguintes da Causa número
vista unha da outra; teñen o interese da orixe dos seus
63/1937 da xurisdicción da Armada) Alejandro Porto
nomes e o atractivo de poder achegarse doadamente a
Leis, electricista, escritor en galego e español, último elas e sentirse Robinson Crusoe.
alcalde republicano do concello de Serantes, capturado o 30 de xaneiro do 1938 pola Guardia Civil e A Marola -43º24’N/8º20’W-. O citado Cornide
falanxistas na consulta do médico que o denunciara; Saavedra escribiu que La peña de la Marola es escoAlejandro Porto Leis foi “paseado” na beiramar o día llo grande y peligroso donde zozobran muchas em1 de febreiro de 1938 na compaña de Xesús Miño, barcaciones; no Derrotero de 1860 anotaron que La
Modesto del Río, e Avelino Landeira, que o protexe- Marola es de fama tradicional en los pueblos limi33
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trofes por lo mucho que en sus proximidades arbola
el mar cuando es gruesa. Está xustificado, pois, que
esta pena forme parte do imaxinario colectivo de toda
a poboación do arco Ártabro, destacando en ditos e
cantares as dificultades das súas augas. Vaian unhas
mostras dos primeiros: “quen pasou a Marola, pasou
a mar toda”/ “quen di mar, di Marola”/“Marola tranquila non é cada día”, e dous fragmentos de cancións,
unha de antroido e outra amorosa:
“Saíndo da Coruña
Camiño de Ferrole (bis)
Na altura da Marola
Sucedeunos o piore (bis)”

Unha instantánea das illas Gabeiras.

“Pasei o mar da Marola
ferrolana por te vere,
pasei o mar da Marola
e xa non poido volvere”.
Atracando
En para rematar, entre a borraxeira, despois desta
plácida salea sen vento de travesía, só abur.

A Carboeira, vista desde terra.

E partir ata un Norte
pola rosa dos ventos imaxinaria,
proa ao rumbo das busolas,
nun minuto de fe e de distancias.
(Xohana Torres, 1957)
________________________
O Seixo de Mugardos. Febreiro do 2011

O illote da Marola.

Mapa coas localizacións das illas do norte de Galicia realizado por Enrique Freire Hermida.
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ÍNSUAS

Texto e fotos

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

-O curioso do asunto, continúa o señor Emilio, é que
para acceder a esta ínsua existe unha pontella con
unha grande portada cuberta, que prestaba abrigo a
persoas e animais, a cal en tempos ficaba pechada
para impedir o paso. Esta pontella conserva o piso feito en táboas de madeira de carballo asentado en piares
de pedra de xisto construídos no leito do río. Pola súa
banda o outro propietario tén acceso por un pequeno
porto situado uns pasos máis arriba aínda que, cando o nivel da auga o impide, os donos non reparan
en conceder permiso para cruzar pola citada pontella
A ribeira cadra fonda no paso da Ponte Nova que para esta parcela-, remata o muiñeiro que exerceu lacruza o río camiño de Sisoi, lugar asentado na outra bor moitos anos na acea de catro pedras coñecida por
banda, que máis adiante pasa por Arcillá con aquel “muíños de Guevara”, situada augas arriba do lugar
espectacular cruceiro labrado por canteiros da “esco- que falamos, e que coñece con detalle cada recanto do
la de Román” e, para quen continúe a viaxe, leva ata río e as súas historias.
o “San Roque da Costa”, santuario chantado ao pé
dun outeiro xeitoso que conserva no curuto un sinal Por baixo da Ponte Nova, amosa á vista a “Insuela
xeodésico referenciando a altitude, actual indicador da Retorta”, reducida se facemos comparanza coa ansituado encol dunha madorra: “marcador” secular terior, á cal se chegaba por un portelo que facilitaba
desta vía que nos fala da importancia e antigüidade entrada a este observatorio privilexiado dende o cal
da mesma. A ermida que acubilla o santuario, no que se pode apreciar, cando as cheas do inverno o perhoubera en tempos unha romería de moita sona, conta miten, o Caneiro de Freire construído escasos metros
nas proximidades con unha curiosa pucharca, da que máis arriba. Devalan as augas sen pausa e, deixando
agroma un regatiño, con máis ca probábel relación co á esquerda o singular cruceiro da Trabanca, chegan a
santuario, naquela especial querencia pola auga que “Bicoaguillón”, chamadeiro redundante, mais acaído,
gardaban os nosos devanceiros á hora de falar de ritos para denominar esta insuela que cadra mesmo na pune crenzas. Mais, voltando atrás e antes de cruzar a ta da inmensa reviravolta que fai o río por esta parte
Ponte Nova citada, ollamos á man dereita a “Ínsua do de Cela.
Maiordomo”.
Nos meses enxoitos do ano iamos alí co gando, conChámase de tal xeito por ser propiedade da Casa do tan na “Casa de Xabier”, que ben acordan ter efectua“Maiordomo” de Taboi que posúe a propiedade de do en numerosas ocasións a viaxe de ida e volta ata
toda a superficie da mesma excepto dunha pequena este lugar dende a súa vivenda situada no barrio da
leira que pertenece á de “Casiano”, relata o Señor Trabanca. -Pasabamos por un portelo de escasa proEmilio do Muiñeiro veciño da mesma parroquia. fundidade situado no rego desta beira, mais a que si
35
Ínsuas

ARDENTÍA

era fonda e perigosa era a parte situada contra a banda
de Arcillá, por onde baixaba a maior parte da auga
que levaba o río. Tanto que, en caso de esvarar unha
res por accidente, era moi dificultoso conseguir que
voltara ascender de novo para arriba e podía afogar
con facilidade.
Na Trabanca, en brincando o caneiro do muíño de
“Barrera”, o Miño discorre por un leito espacioso semellando acougar a marcha para contemplar a paisaxe
vizosa que o acompaña. Lugar de paso por excelencia
este “porto de riba” que permitía cruzar dende unha
á outra banda. Da primeira: Cela, con fermosa veiga
ateigada de ameneiros e abidueiras na que era suceso
común contemplar amarradas diversas barcas, coas
súas remas respectivas, en disposición para ser utilizadas cando algún viaxeiro ou viaxeira así o demandase. Da outra: Damil, con barqueiro situado mesmo
ao pé do río, de modo que semellaba ter a vivenda
asentada encol do mesmo.

se achega indagar. Neste punto comezan as “Ínsuas
de Cela” que se alongan, cinguidas polo río, ata pasar Felpás xa na parroquia de Santa Mariña. Un universo peculiar que formou parte da vida e vivencias
dos ribeireños ata hai escasos anos cando foran expropiadas pola administración, en base a non se sabe
que novidoso e orixinal proxecto fornecedor de mil
venturas das cales tan só dúas fican a día de hoxe concretadas: a inversión dunha astronómica cantidade de
diñeiro que supuxo a propia expropiación, e a consecuencia inmediata derivada da mesma que motivou o
alonxamento dos veciños dun territorio que conservaron secularmente, explotando os seus recursos de
xeito racional, no cal agora medra a vexetación sen
control ante a incapacidade da propia administración
para facer fronte á súa limpeza e conservación. Eis
a diferencia entre o virtual e o real: o “marabilloso”
nos cartaces e na propaganda, fronte ao abandono, esquecemento e destrucción, do patrimonio existente na
realidade.

No presente pouco queda, apodreceron as barcas e Son tres estas “ínsuas”, aínda que a presenza física
tan só fican os recordos que os veciños conservan e semella ser unicamente unha. A primeira, coñecida
comparten gustosos, iso si, cando a persoa viaxeira como da “Trabanca”, está situada no inicio descrito,

Unha vista do caneiro de Freire.
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de par do barrio do mesmo nome, e tén entrada por
diversos portos, entre eles o de “baixo” e o “agostil”.
A súa superficie está cuberta de vexetación autóctona, maiormente bosque de ribeira: carballos, bidueiras, ameneiros, freixos, acivros, e cerolleiras, entre
outros. Entremedias algúns prados divididos entre sí
por sebes de salgueiros. A continuación, separada da
anterior por un pequeno regato que comunica os dous
brazos do río, a de “San Roque”, con porto de acceso
que leva idéntico chamadeiro. Cadra situada mesmo
de fronte coa igrexa “nova” de Cela, que substituíra polos anos cincuenta do pasado século á “vella”
erguida naquel lugar anteriormente citado de par do
río ao carón do antigo cruceiro da Trabanca. Da outra
banda está Barés, lugar da parroquia de Saavedra, no
vello camiño que comunicaba unha parroquia coa
outra, con porto de paso preto da insuela de “Veredas”. Máis atrás por esta mesma banda queda o “San
Vitorio”, santuario encravado territorialmente na parroquia de Damil, outrora moi visitado e hoxe totalmente esquecido, no que pervive o rito de mollar os
panos na fontiña construída de par do río e penduralos
logo a enxugar no vello acivro situado ao seu carón,
na procura da virtude sanadora, inicialmente indicada
para a sarna e no presente ampliada para as doenzas
da pel en xeral, que este lugar posuía.

“Arriba” e a de “Abaixo”, que ocupan o centro da corrente casemente seguidas. Á primeira delas chégase
na actualidade por riba dunha pontella moderna pendurada, que na comarca deron en chamar “colgante”.
En tempos o acceso era ben máis dificultoso e tan só
se podía facer en barca, por enriba dos guiares dos
caneiros, ou a través dos portos cando o nivel da auga
baixaba de modo significativo. Dos mencionados caneiros houbera en abundancia por este lugar, no cal a
pesca da anguía constituíu unha actividade relevante,
e deles apenas fican tan só os chamadeiros na memoria dos veciños. “Ródas de Barco”, “Irene”, “Alvariza”, “Barqueiro”, ou mesmo “Sanxillao”, son os
nomes dalgúns dos existentes, conservados entre os
penedos erosionados pola secular acción de desgaste
da auga.
A superficie destas ínsuas está cuberta totalmente por
vexetación, constituída así mesmo por bosque de ribeira, na que destacan os espectaculares exemplares
de carballos acompañados de ameneiros, abidueiras, e
outras especies de porte máis humilde. A explotación
dos recursos feita de xeito sostíbel como era habitual
na cultura tradicional, hai tempo que deixou de levarse a cabo, mais esta forma de uso permitiu chegar a

Augas abaixo do porto de “San Roque” chegamos ao
“Regueiro”, desembocadura do humilde regato local,
e posteriormente aos da “Veiguicela” e de “baixo”,
chamadeiro este último que coincide coa derradeira
das ínsuas: a de “Baixo”, que completa o conxunto.
Esta ínsua comenza por riba do lugar do “Pedragoso”,
punto ao que chega dende Matela o camiño que as
cruzaba en dirección a Rábade. Aquí os viaxeiros utilizaban como paso, no río desta banda, a vella ponte de
madeira existente, e pola outra os guiares do caneiro
de “Caxado”. Esta vía secular emparza co carreiro de
andar a pé que utilizaban os de Cela para viaxar ata a
citada vila donde se celebraban feiras, polos días dous
e vinte e dous de cada mes, nas que se efectuaban boa
parte das transaccións comerciais da rodeada. Rematan estas ínsuas por baixo dos muíños de “Felpás”, en
Santa Mariña, xusto ao pé da competente ponte que
soporta o camiño de ferro que descende pola costa do
“Escorial”, aquela que tanto daba que tecer ás vellas
locomotoras de carbón cando se trataba de agatuñar
en dirección a Lugo.
Deixámonos levar augas abaixo ata o Piago, con caneiro que brinca o Miño embravecido nos invernos,
alcanzando dende aquí a ver aló no fondo o inicio das
ínsuas de “Seivane”. Son estas por xunto dúas: a de
O cruceiro de Arcillá.
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día de hoxe intactas estas masas arboladas de grande nistración. Daquela malia á forte tradición existente
interese, dende o punto de vista ecolóxico e paisaxís- aquí en Seivane, a respecto das barcas e do río, a reatico.
lidade é teimuda e a xente perde os ánimos. De modo
e de maneira que moito haberá de mudar o conto ou a
Durante os veráns fora cousa habitual pasar ás ínsuas non tardar demasiado todo esto será historia, tal como
para espodar algúns carballos, enciñar e recoller a fo- tén sucedido noutras comarcas ribeireñas.
lla utilizada posteriormente como abono, ou ben para
levar o gando pacer, contan os veciños de Seivane. O relato dos veciños arrecende un chisco a nostalxia e
-En ocasións mesmo hai acordo de ter subido o carro fatalidade. As palabras ditas por eles voltan logo a nós
coa parella de bois enriba dunha barca construída con facéndonos compartir idéntico desacougo, mentres
dúas biqueiras coa finalidade de facilitar o desembar- ollamos o fondo da vagoada por onde o Miño beirea
co. Tamén se tén traballado moito na extracción de de par da “Ínsua de Abaixo”, no seu avanzar en direcarea, que se quitaba do fondo do río para as barcas ción ao caneiro de “Sanxillao” que marca os lindeiros
que logo, con axuda de dous ou tres barqueiros, eran do concello de Outeiro de Rei. Punto aquel, por onde
conducidas ata a beira onde se valeiraban, transpor- vadeaba a corrente unha variante do camiño romatando a citada area en camións con destino ás cons- no chamado “itinerario de Antonino” que conducía
truccións realizadas en Lugo capital, apuntan.
en dirección a “Brigantium”, onde houbera asentado barqueiro de “oficio” presto a transportar dunha á
Na parroquia aínda quedan barcas e algunha pode ver- outra banda a persoas e mercadurías, en secular facer
se amarrada a día de hoxe, cal testemuña de tempos e desfacer.
en que certamente foron máis abondosas. O modelo
máis común é o de barca pequena, daquelas utilizadas Canta o cuco contra a parte de San Paio acompañando
para a pesca, quedando no recordo outras tipoloxías a melodía polos sons monótonos da auga ao brincar
tal como os grandes “barcóns” da area ou aquelas, que por enriba dos guiares do caneiro. O ceo mourea menfalamos, nas que entraba o carro coa parella de bois. tres caen as derradeiras “marceadas” do ano, abaneaA pesar disto o futuro preséntase incerto. A pesca da das por un vento desmedido que asubía. De repente
anguía xa non está permitida e andar na barca polo río escampa, e daquela un silencio denso e pesado enche
resulta unha actividade “baixo sospeita” para a admi- a chaira.

Unha vista da Portela do Maiordomo, en Taboi.
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PLANOS E CARTAS

Plano de las Yslas de Bayona 1810. Cartoteca del Archivo General Militar de Madrid

Plano de un Arsenal de Marina Proyectado en las Yslas de Bayona en el Puerto de Vigo: año
de 1810. Cartoteca del Centro Geográfico del Ejército
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MEMORIAS DO SALGUEIRÓN

Carmelo Parrado

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

baleas eran os cheiros e as espumas que se podían ver
no porto de Cangas e cheirar en todo o pobo.
Moitas veces achegueime a ver ese ritual en que homes expertos procesaban as baleas. Levaban botas
con cravos e culminando aquelas enormes moles
seccionaban a carne, separaban os aceites grises tan
apreciados na cosmética e os dentes dos cachalotes
de marfil.
Ao primeiro anclaban a balea que deixaba fondeada
o baleeiro no mar fronte á factoría, e dende terra, con
diversos garfos e a traverso dunhas máquinas de vapor, subían a balea por una superficie de madeira moi
resbalosa ate deixala onde ían troceala.
Os operarios con grandes botas e uns coitelos curvos
de grandes dimensións, con pericia facían o traballo.
As anduriñas peteiraban os restos daquela superficie.
Era unha caza despois prohibida pero feita de xeito moi ecolóxico, porque cada barco traía amuradas
unicamente dúas baleas, unha a cada banda. Non era
unha depredación como a que facían os xaponeses.
Eu estudiaba interno en Vigo. Corrían os anos finais
da década dos 60 e comezos dos 70 e tiña comido
moitas veces carne de balea, que se diferenciaba porque eran cachos de carne perfectamente cortados en
cuadrados. O sabor coma o da mellor vitela.
Os baleeiros, cos seus mástiles e zona de vixía e o
canón co arpón en proa, que agora vense moi fráxiles co paso do tempo e dan idea do aguerrido talante
daqueles homes, inspiraban na miña mente historias
como as de Mobby Dick e os piratas.
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Azulexo á entrada da fábrica de Massó en Salgueirón.

Dúas mandíbulas de cachalote flanqueando a porta onde se
procesaban os lípidos en Punta Balea.

O barco baleeiro. Pódese ver as cores orixinais que levaban os baleeiros de Massó, o canón de proa e a zona de vixía. Tamén os
múltiples ollos de boi das amuras para estibar as baleas.
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Vista xeral das instalacións de Punta Balea.
Poden verse nos edificios as guías das cubas
que subían pola fachada dos edificios a modo
de montacargas, onde se procesaban restos e
vísceras para extraer os lípidos.

Ósos depositados das columnas
vertebrais das baleas.

Restos de mandíbulas e ao fondo unha serra
de vapor para seccionar partes duras.
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MASSÓ OU A LOITA DUN POBO

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

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

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

Autos: XUÍZO POR OPOSICIÓN AO PORTO DEPORTIVO DE MASSÓ nº xxx

Ó XULGADO DE INSTRUCIÓN

XAN CANGAS, veciño da ría de Vigo e moitos e
moitas veciños, veciñas e mariñeiros coma el, das circunstancias acreditadas no procedemento arriba indicado, diante do Xulgado comparecen e como mellor
proceda en dereito,
DIN:
Que tendo sido notificados e notificadas do Auto no
que se resolve a acumulación de xuízos de faltas por
presuntas coaccións sucedidas no intento de construción dun porto deportivo no Salgueirón, Cangas, na
zona que ocupaba a antiga factoría conserveira Massó, e o seu paso a xuízo por delito; considerando que
dita resolución non se axusta a dereito, por medio do
presente escrito, interpoñen RECURSO ante a Xustiza segundo as seguintes

O proxecto urbanístico ía enmarcado nun Plan Xeral
con outros aínda máis ambiciosos, como o que pretendía construír 10.000 vivendas nos montes comunais de Aldán. A oposición veciñal, agrupada en torno
ao Foro Social de Cangas, foi quen de botar abaixo
en 1995 o proxecto de Plan Xeral e impedir ata o día
de hoxe, mediante unha loita pacífica pero constante,
a construción do porto deportivo, que se pretendeu
amosar desligado de calquera planificación urbanísti- A L E G A C I Ó N S:
ca e suscitou unha longa loita, nos tribunais, no eido
PRIMEIRA.- A resolución tomada non aporta argupolítico e na propia beiramar.
mentación xurídica nin racional que xustifique a deMariñeiros, veciños e veciñas sufriron e sofren iden- cisión adoptada, e segundo as argumentacións que se
tificacións, multas e xuízos mentres que a propia le- exporán, débese estimar que en ningún caso procede
galidade da obra, cuestionada nun contencioso pola a acumulación dos procedementos.
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1).- En primeiro lugar, no escrito de petición de acumulación, a empresa contratista matiza, engade, altera, modifica, incrementa, interpreta etc., etc., os
presuntos feitos que no seu día foron obxecto de denuncia (moitas das cales, aparte de ser case telegráficas, parecían responder a un modelo tipo), tentando
dar unha visión de violencia que non se corresponde
coa realidade, sumando feitos, especificando condutas, e identificando agora, sen proba, ás persoas que,
sempre segundo o dicir da empresa contratista, foran
os autores de tales condutas.

ballo de maquinaria pesada. Hai denuncia presentada
por detención ilegal e contra os dereitos fundamentais.
- 2 xuño. O sinal de prohibido o acceso é roubado.

- 12 de xuño. Presuntos feitos denunciados que dan
lugar a xuízo de faltas xxx/ 2009. Prohibición municipal de paso a vehículos pesados en vigor. A pesar diso
camións cargados de pedra pretenden pasar. Presenza
de grupo de ate 50 veciños/as e mariñeiros (segundo
parte policial) manifestando pacificamente a súa oposición aos recheos. Identificación errónea de persoas
Así, o escrito en cuestión, en vez de cinguirse aos fei- por parte da Garda Civil.
tos contidos nas nove denuncias que dan lugar aos
nove xuízos que pretende acumular, engade feitos, - 15 de xuño. Colocación polo Concello de novos
xuízos de valor e afirmacións non probadas como a sinais repoñendo o roubado. Presuntos feitos denunde que os denunciados e denunciadas “tomaron la ciados que dan lugar a xuízo de faltas xxx/09. Hai
justicia por su mano” co fin de paralizar as obras do sinais de prohibido o paso, chegan camións cargados
porto deportivo de Massó dende o ano 2005 ou que de pedra e estacionan sen pasar o sinal. Dous números
existen “relevos”, “evidente” concerto de vontades e da Garda Civil pretenden retirar pola forza os sinais
“cabecillas” que lideran estas accións.
colocados polo Concello. Denunciada rotura de cristal de camión situado dentro do recinto de obras por
Co fin de clarificar a cronoloxía dos feitos denuncia- mozo con “cresta de adelante a atrás” sen identificar.
dos, esta parte ten probas de que, nas seguintes datas,
o sucedido foi o seguinte:
- 19 de xuño. Presuntos feitos denunciados que dan
lugar a xuízo de faltas xxx/09. Hai sinais de prohibido
- 5 maio 2009. Comeza a presenza de operarios e ma- o paso, os camións con pedra estacionan sen pasar
quinaria de Puertos Infraestructuras, S.L. na zona de o sinal. Non hai incidentes. Identificación errónea de
Punta Balea.
persoas efectuada polo denunciante e pola Garda Civil oito días despois.
- 15 maio 2009. O Subdelegado do Goberno visita
Cangas e anuncia xunto á acaldesa que “se va a cum- - 2 de xullo. Retirada da maquinaria da zona de Punta
plir nuestra responsabilidad de velar por el ejercicio Balea ao non poder acceder os camións cargados de
del derecho a las libertades y de la protección de las
personas y de los bienes”.
- 25 de maio. A empresa contratista pecha sen licenza
e escoltados pola Garda Civil unha zona de dominio
público en Punta Balea.
- 28 de maio. Presuntos feitos denunciados que dan
lugar a xuízo de faltas xxx/ 2009. Identificación errónea de persoas por parte da Garda Civil. Os camións
cargados de pedra para botar ao mar acceden ás obras.
- 1 xuño. O Concello de Cangas coloca sinal de prohibido o paso a vehículos de máis de 3,5 toneladas no
camiño que accede a Punta Balea.
- 1 xuño. A Garda Civil procede á detención de tres
persoas que se atopaban na praia de Punta Balea, en
dominio público, coa acusación de entorpecer o tra45
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lugar a xuízo de faltas xxx/09. Non hai obras en curso
nin recinto de obras na zona, detención de Xan Cangas (hai denuncia presentada por detención ilegal e
contra os dereitos fundamentais).
-14 de xullo. A empresa contratista inicia sen licenza
municipal valado de recinto de obras na zona da nave
principal da factoría Massó.
- 20 xullo. 16 detidos de xeito brutal por forzas antidisturbios da Garda Civil por manifestarse contra as
obras.

Os manifestantes portaron pancartas contra a contaminación.

pedra de recheo debido ao sinal colocado polo Concello.
- 6 de xullo. Inicio da presenza de maquinaria na zona
da nave principal da factoría Massó. Presuntos feitos
denunciados que dan lugar a xuízo de faltas xxx/09.
Non hai obras en curso. Non se produce ningún incidente. Identificación errónea de persoas por parte do
denunciante e a Garda Civil.
- 13 de xullo. Presuntos feitos denunciados que dan

- 1 agosto. Masiva manifestación de máis de 6.000
persoas contra o proxecto de porto.
- 6 de agosto. Colocación polo Concello de Cangas
de tres sinais de prohibido o paso a vehículos pesados
nos accesos á nave principal da factoría Massó.
- 12 de agosto. Presuntos feitos denunciados que dan
lugar a xuízo de faltas xxx/09. A policía local impide
a un camión cargado de pedra saltarse un sinal de prohibido o paso. Manifestación espontánea dun grupo
de uns 40 veciños/as e mariñeiros, non hai incidentes,
identificación aleatoria de catro persoas por parte do
denunciante.
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- 28 de agosto. A Confraría presenta denuncia urbanística por efectuar obras sen licenza municipal.
- 10 de setembro. Presuntos feitos denunciados que
dan lugar a xuízo de faltas xxx/2009. Escavadora retirando pedra da praia e dunar da cheminea, fora de
calquera recinto de obras, non hai incidentes nin os
axentes persoados aprecian ningún feito sancionable.
- 11 de setembro. Paro na flota de baixura e concentración marítima contra o porto.
- 22 de setembro. Dous mariñeiros detidos por suposta desobediencia a axentes vestidos de civil.
- 1 de outubro. Presuntos feitos denunciados que dan
lugar a xuízo de faltas xxx/2009. Coches aparcados
Un cordón da Garda Civil impedía o paso aos terreos.
normalmente en fila na Rúa Bermeo, non “cruzados
no camiño” como di a empresa. A estreitura da rúa - 19 de decembro de 2009. Retirada definitiva de opeimpide o paso de camións de tonelaxe. O guindastre rarios e maquinaria de Puertos Infraestructuras, S.L.
municipal rexeitou retirar os coches por atoparse co- da zona do Salgueirón.
rrectamente estacionados.
Durante o 2009, veciños e veciñas foron obxecto de
- 12 de outubro. Colocación polo Concello de Cangas denuncias que deron lugar a máis de 30 xuízos e sande sinal de prohibido o paso a vehículos pesados no cións administrativas por valor de máis de 10.000
euros. Con respecto á propia legalidade das obras,
inicio da rúa Bermeo.
o escrito da empresa contratista pasa sen afondar en
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absoluto, citando como suposta proba de legalidade
unha sentenza que se atopa recorrida no Tribunal Supremo, sentenza que tamén afirma que “as obras precisan en todo caso da obtención dunha licenza urbanística”, e sen citar outros procesos en curso tratando
da inexistencia de licenza municipal algunha que soporte as obras; ou a videncia da inexistencia dun Plan
de Usos ou Plan Especial que lles dea acubillo; ou
que as obras realízanse en chan rústico de protección
de espazos naturais e en zona actualmente cualificada
de industrial, por só citar algunha das irregularidades
que envolven a tramitación concesión e o proceso de
recualificación especulativa dos 200.000 m2 da antiga factoría Massó que a xustifica. O porto destruiría
unha rica zona de alevinaxe e marisqueo e as consecuencias na dinámica mariña serían moi probablemente nefastas para a xa moi castigada Ría de Vigo.

enfoque máis do tema que na nosa opinión (aparte de
non haber resolución firme) non abonda para a aparencia de bo dereito, posto que ademais está o proceso
en curso tratando da inexistencia de licenza municipal
e cuestións tan evidentes como a de que a Autoridade
Portuaria de Vigo sexa xunto con Sevilla e Valencia
o único dos portos do Estado que carece do preceptivo Plan de Usos, necesario dende 1992, ou a tamén
evidente ausencia dun Plan Especial do Porto de Vigo
para o municipio de Cangas, cuestións todas de amplo coñecemento público, e que están a producir un
evidente malestar social, que faría agardar que as instancias xudiciais resolveran con prontitude evitando
burlas á legalidade. E que se teñen denegado medidas
cautelares. A cuestionada legalidade das obras é unha
cuestión pre-xudicial.

Sinalamos a sentenza de 2009 do Tribunal Supremo,
A cuestión da legalidade das obras é básica por can- que, despois de sentenzas absolutamente opostas do
to a definición de coacción exprésase como “impedir Tribunal Superior de Xustiza de Galicia e de ter surealizar a alguén o que a lei non prohibe”. Dende este frido os veciños/as que se opoñían a esas obras unha
punto de vista, aínda no suposto de que as presuntas dura represión policial, o Supremo anula finalmente o
interrupcións do paso fosen certas, habería que va- Plan Especial do Porto de Marín e condena a eliminar
lorar a legalidade das accións que os operarios e a os recheos realizados.
empresa contratista pretendían realizar. Neste punto
atopámonos co criterio do xuíz a quo expresando que Este tipo de situacións, por desgraza non infrecuenas obras en cuestión teñen “apariencia de buen de- tes, deberan levar a maiores graos de prevención e
recho”, que “debe recordarse la ejecutoriedad de los consciencia, máxime en casos como o presente do
acuerdos administrativos” parecer desta parte, a que porto deportivo de Massó, nos que os plans portuadebera resolverse para obter o correcto enfoque da rios para o municipio de Cangas nin sequera existen,
como tampouco existen licenzas municipais de valasituación. Así, o contencioso administrativo presendo, obras ou actividade.
tado pola Confraría de Pescadores como propietarios
dunha autorización de marisqueo na zona que se vería
O escrito da empresa contratista, ademais, pretende
ocupada polo porto deportivo, cuestionando o outoratribuír a única responsabilidade da non execución
gamento de outra concesión na mesma zona, é só un
das obras dende o ano 2005 aos denunciados e denunciadas, actuando de xeito concertado e con “unidad de
propósito”, cando en realidade se trata dun complexo
proceso de recualificación urbanística, claramente especulativo, do que o proxecto de porto deportivo é só
unha parte, estando proxectado xa dende o ano 2003
e que ven de percorrer múltiples vicisitudes, como é a
anulación por rexeitamento popular do Plan Xeral de
Cangas no 2005, diferentes cambios na composición
da empresa promotora, diferentes empresas contratadas para realizar as obras, diferentes procedementos
xudiciais (aínda en marcha), diferente apoio por parte
das distintas corporacións gobernantes no Concello
de Cangas, e finalmente a colocación polo Concello
de sinais de tráfico (o primeiro o 1 de xuño de 2009)
impedindo o acceso ás obras a vehículos de tonelaxe
pesado por mor do perigo do seu paso para a integridade do patrimonio presente nos accesos e nas inmeVeciños de Cangas nun dos actos reivindicativos. diacións das obras.
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por tal motivo, pola empresa personalízase, atribúese
e adxudícase a esas persoas un poder de persuasión,
de dirección e de mando que, ademais de non estar
acreditado en momento algún, resulta impensable e
O órgano xudicial, coa única referencia dunha serie de inconcibible.
denuncias (que constitúen unha mera manifestación
de parte e carecen do valor de cousa xulgada), fórma- De feito, no escrito de petición de acumulación da
se un criterio e unha idea dos feitos omitindo tomar empresa contratista afírmase: “...los denunciados
en consideración calquera outra proba ou indicio (lo- saben que el tratamiento aislado de estos hechos les
calización concreta dos distintos feitos denunciados, favorece, ya que hace muy difícil identificar su partiexistencia de prohibicións ou servidumes de paso, cipación en los mismos”. Esta soa frase xa aporta un
existencia de expedientes municipais abertos contra a importante dato encol da intencionalidade da empreempresa contratista das obras, veracidade das identifi- sa contratista na petición de acumulación. Nos xuízos
cacións, existencia de denuncias polos mesmos feitos xa celebrados, denunciantes e axentes da Garda Civil
contra a Garda Civil, declaración dos denunciados, a teñen dificultades para diferenciar os feitos sucedidos
en cada ocasión máis aló do especificado literalmente
propia legalidade ou non das obras, etc.).
no atestado e dificultade en identificados ou identifiTal contaminación ou idea preconcibida dos feitos cadas.
aínda se pon máis de manifesto si se atenden a determinadas manifestacións realizadas no Auto recorrido, En definitiva, existindo tales lagoas e ausencias protales como atribuír que as obras estean paradas aos batorias por parte da acusación, o auto recorrido ven
feitos obxecto de denuncia, sen ter en conta outro tipo a vulnerar o principio de presunción de inocencia e o
de circunstancias evidentes, como o feito de existir dereito a un xuíz e un procedemento predeterminado
sinais de prohibido o paso acoutando as entradas da por lei.
obra en cuestión, ou outros.
CONCLUSIÓNS:
O órgano xudicial dá pábulo e absoluta credibilidade a unhas denuncias presentadas que, a maioría das De todo o exposto, debe concluírse:
cales, son totalmente xenéricas e imprecisas, pois se
fala en case todas elas dun grupo (de ate 40 ou 50 a).- Non existe a intensidade suficiente requirida pola
persoas), sen especificar máis nada. E o mesmo debe xurisprudencia para que os presuntos feitos puidesen
dicirse dese “capital protagonismo” que se atribúe a ser cualificados como delito pois:
algúns dos denunciados, pois ademais de non existir
proba algunha que veña a sustentar esa afirmación, - Como non pode evitar sinalar o auto, trátase de feio que acontece coa maioría das denuncias foi que, tos esporádicos nos que, “en algunhas ocasións”, de
cando se presenta unha denuncia e se di que había
un grupo de 15 ou 20 persoas (das que non se aporta
dato algún), a Garda Civil pregunta si se recoñeceu a
algún dos integrantes, e DE FORMA SISTEMÁTICA
E REITERADA, CON INDEPENDENCIA DA PRESENZA EFECTIVA OU NON, SEMPRE SE DAN
OS MESMOS NOMES (Xan, etc).
SEGUNDA.- Debemos volver facer fincapé en que a
convicción ou criterio do Xuíz a quo fórmase baseándose en extremos non probados.

E o verdadeiro motivo estriba en que por esas persoas a quen sempre se identifica e nomea (sen atender
a se realmente estaban ou non no lugar), exercendo
o seu dereito á liberdade de expresión, teñen manifestado afirmacións e realizado accións de oposición
absolutamente legal, tales como recursos administrativos, denuncias xudiciais ou denuncias públicas que
evidentemente lle resultan incómodas á empresa que
realizaba as obras no porto de Massó en Cangas. E
Unha intervención das forzas da orde nunha protesta veciñal.
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forma puntual ou ocasional, houbo algún incidente ou
discusión, pero de escasa entidade.
-As denuncias soamente relatan presuntos feitos
constitutivos do que non supera os límites cuantitativos dunha falta.
-Non consta acto de violencia.
-Das denuncias de condutores, etc. despréndense manifestacións en relación á forma pacífica das persoas
denunciadas.
b).- Non consta que sexa o chamado Foro Social, nin
que exista, nin quén o integre, nin que os denunciados
pertenzan ó mesmo, e por suposto, nin que dito Foro
sexa unha asociación ilícita.
c).- Non consta en ningunha denuncia que os presuntos denunciados portasen armas nin obxectos.

por delito non se axusta a dereito pois, ademais de que
as resolucións en virtude das cales se incoaron os xuízos de faltas son firmes, e polo tanto é contraria á lei a
transformación agora acordada, a xurisprudencia ven
deixar ben claro que, en supostos como o presente, e
por aplicación do principio de intervención mínima
do ordenamento penal, en todo caso debe entenderse a posibilidade de existencia de faltas, sen que en
ningún caso proceda a tramitación dun procedemento
por delito. Polo exposto, SUPLICA O XULGADO
que teña por presentado este escrito, o admita, teña
por interposto Recurso, e se dite nova resolución pola
que se reforme e deixe sen efecto o Auto recorrido,
acordando non haber lugar á acumulación dos procedementos; ou subsidiariamente, se dite resolución
pola que se acorde a acumulación de ditos procedementos nun só a seguir polos trámites do Xuízo de
Faltas.

e).- Non hai danos, ou os mesmos non se cuantifican
En Cangas, xaneiro de 2.011.
nin detallan, non existe proba algunha a tal respecto.
Por todo o sinalado debe estimarse que a acumulación Nomes de persoas e empresas citadas teñen sido alterados
dos xuízos de faltas e tramitación de procedemento para esta “ficción” tristemente achegada á realidade nas
nosas rías.

Imaxe dun mural que resume o que os veciñosqueren para a súa costa e para a zona que ocupara a conserveira de Massó.
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O PORTO DE SAN CIBRAO (CERVO) AO LONGO DA HISTORIA

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

eclesiásticas e políticas derivadas da invasión árabe
da Península, coa subseguinte chegada a San Martiño
de Mondoñedo ao longo dos séculos IX e X de varios bispos dumienses (Sabarico ou Savárico, o seu
sucesor Rudesindo=Rosendo…), a constitución no
século XII da nova diocese valibriense con sé en Vilamaior (=Mondoñedo) e o emprendemento por parte
dos sucesivos monarcas no trono galaico-astur-leonés
de políticas de favorecemento dos núcleos marítimoportuarios (moitas veces baixo a fórmula de “cartaspobras”), coa finalidade de organizar e enseñorear a
pars marítima Gallaeciae, aumentar a dispoñibilidaNavegacións na protohistoria
de alimentaria, restituír as redes comerciais e incrementar, mediante o cobro dos correspondentes dezA serie de recentes achados arqueolóxicos (petrógli- mos e alcabalas, as rendas da Coroa, case sempre en
fos, cerámica, sauna castrexa, machado votivo de co- descarnada disputa cos señoríos laicos e eclesiásticos
bre, cuncheiro galaico-romano, etc.) confirma que a da zona.
orixe do noso enclave remonta, como mínimo, á Protohistoria. En palabras da arqueóloga Cabrera Tilve, O San Cibrao medieval
o castro de Punta Atalaia “forma parte da tipoloxía de
castros peninsulares, abundantes no litoral norte gale- A mención documental máis antiga de que dispoñego, cunha cronoloxía entre os séculos I-III d.C.”. En mos sobre o noso porto corresponde ao Sanctus Cypriépoca romana, cabe supor comunicación con outros anus que como localización dunha ermida no Porto de
enclaves per loca marítima, de xeito que constituíse Arriba aparece citado nun documento redixido en laun pequeno núcleo costeiro que vivía da extracción tín na Corte de Afonso VII, con data de 1128. Convén
de diversos produtos do mar e que participaba, nal- non esquecer que é precisamente a partir do século
gunha medida, do comercio de cabotaxe que se es- XII o instante en que sitúan a maioría dos medievalistabeleceu entre portos de crecente importancia como tas o fenómeno da eclosión demográfica, urbanística,
Brigantium (A Coruña) e Gegionis (Xixón), ambos agraria e socio-administrativa do reino galego en xesituados, non por acaso, en primitivos castros da mes- ral (a chamada Era Compostelá) e da zona cantábrica
ma tipoloxía que o da Atalaia sancibrense…
galega en particular, neste caso coa consolidación dos
portos urbanos de Viveiro e Ribadeo e o asentamento
Tras unha etapa de abandono, o enclave de San Ci- da sé eclesiástica de Mondoñedo.
brao foi repoboado (e bautizado con ese nome) probabelmente por volta dos séculos VIII-IX, á calor O San Cibrao altomedieval acolle unha pequena codas reorganizacións populacionais, administrativas, munidade que vive do mar e que reutiliza para as
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Inglaterra…); pescado seco ou salgado (sardiña, congro, pixota…) cara ao interior castelán; madeira cara
ás metrópoles de Lisboa e Sevilla…
Caza de baleas e construción naval
Na chamada Idade Moderna, San Cibrao aparece
como un pequeno porto cantábrico (40 veciños en
1571; arredor de 400 en 1797) dedicado a dúas actividades salientábeis: a construción naval e a caza de
grandes cetáceos.

Unha imaxe do litoral de San Cibrao de comezos do século XX.

súas necesidades arquitectónicas e urbanísticas moitas das construcións e materiais do primitivo castro
da Atalaia. Non se pode descartar, en absoluto, que
fose vítima ocasional das diversas razzias piráticas
de intención depredadora que os viquingos (lortmani,
“homes do Norte”) levaron a cabo nas costas galegas aló polos séculos IX e X. Tería sido por esa época, se aceptamos que ata as lendas máis fantasiosas
encerran sempre algún substrato de verdade, cando
o bispo Gundisalvus (Gonzalo), pastor da diocese de
San Martiño de Mondoñedo, deu afundido toda unha
flota normanda erguendo o seu báculo sobre os cantís costeiros mariñaos, como se encargaron de recrear
nas súas producións literarias Leandro Carré, Luís
Seoane ou Álvaro Cunqueiro.
Co paso dos anos, o primitivo núcleo sancibrense, sito
no Porto de Arriba, comezou a cruzar o tómbolo e a
expandirse pola desembocadura do Río Covo arriba,
isto é, por Figueiras, zona que pasou a se denominar
Porto de Abaixo, e por Lieiro, enclave que ostentará desde entón a cabeceira parroquial. Precisamente
por esta medra sen pausa, San Cibrao será obxecto de
constantes disputas tributarias e xurisdicionais entre a
Mitra mindoniense e a Coroa, case sempre con resultados favorábeis á institución eclesiástica. Pivotando
decote arredor dos portos próximos de Viveiro e Ribadeo, de moita maior entidade, participará dun ou
doutro xeito (fornecendo brazos para as tripulacións,
construíndo e reparando naves, servindo de refuxio
invernal ou ocasional, achegando madeiras para a
fabricación de bocois, tabais, arcóns e demais recipientes de uso corrente nesa época, producindo excedente agrario para a venda e abastecemento das vilas
próximas…) nun cada vez máis próspero comercio
tardomedieval de exportación por vía marítima: viños
e panos cara ao Norte europeo (Gascuña, Flandres,

A costa cantábrica en xeral e A Coruña en particular
tiveron un papel de primeira orde no xogo xeo-estratéxico, económico e militar despregado pola Monarquía hispana nos séculos XVI e XVII. Calafates,
carpinteiros, mareantes, pilotos e grumetes de orixes
sancibrenses puideron ser enrolados ou contratados
nos labores de preparación da chamada Armada Invencible, que zarpou da Coruña en 1588 con mentes
de invadir a Gran Bretaña. Outros terían engrosado a
tropa mariñeira nas carabelas da Ruta de las Indias,
traendo ouro e prata para as decote arruinadas arcas
estatais, ou nas pinazas e galeóns que comunicaban
cos mares do Norte, como era o caso en 1628 dos buques do armador ribadense Juan Pardo Osorio (o Santiago de Galicia, o Nuestra Señora del Rosario e o
San Antonio). Pouco puideron facer os encargados do
“facho” de vixilancia da Atalaia contra os ataques corsarios, maiormente de orixe británica, tan frecuentes
neste período. Sancibrenses encargáronse tamén por
entón dos plantíos de carballos que a Coroa mandou
soster en toda a costa cantábrica para dotar de materia
prima a construción de novos buques con destino á
Armada. A riqueza madeireira da zona foi proverbial,
alimentou directamente o desenvolvemento das instalacións militares de Ferrol e, de feito, constituíu un
dos argumentos decisivos para que o marqués de Sargadelos escollese emprazamento para pór en marcha
a súa pioneira factoría siderúrxica, a finais do XVIII.
Non é difícil imaxinar as veces que serían recibidos
con máis que xustificada hostilidade no noso porto,
no transcurso destes belicosos anos, os encargados
da requisa de alimentos para o arranxo dos navíos da
Armada, os oficiais do recrutamento que viñan engrosar as levas con elementos da mocidade de condición
máis humilde (no reparto da mariñaría para o ano
1772 correspondéronlle a San Cibrao 17 artilleiros,
27 mariñeiros e 13 grumetes…) ou os alguacís que
levantaban os primeiros censos de poboación co gallo de expedir as correspondentes autorizacións para
faenar (a chamada “matrícula do mar”) a cambio do
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oneroso deber de brindar anos de servizo como tropa
nas naos de guerra… Todos os estudos sinalan o relativo declive en San Cibrao da actividade piscatoria
que seguiu á implantación desa “matrícula”, de xeito
que pasou de dispor de 39 embarcacións en 1750 a tan
só 13 en 1771… O Catastro de Ensenada (1750-1754)
anota que “la población de esta feligresía no tiene propiodalgos excepto los del Gremio de la Mar”.
Por entón, a relevancia do enclave sancibrense é pequena: cando o ilustrado Xosé Cornide Saavedra elabore a súa descrición circunstanciada da costa galega,
en 1764, aludirá a San Cibrao como “puerto de poquísima consideración y su vecindario está reducido
a pocas casas de pescadores. No tienen entrada en él
sino los barcos pequeños”. Dez anos despois, na súa
Memoria sobre la pesca de sardina en las costas de
Galicia (1774), indica que hai en San Cibrao tres barcos que capturan anualmente 1.000 millares de sardiña e 4.380 de pescada.
Por outra banda, como salientaba o cóengo de Mondoñedo Simón López de Frías, por volta do século

XVI “aquí mueren vallenas”. O Licenciado Molina
deixou testemuña coetánea na súa Descripción del
Reyno de Galizia (1550) desa actividade cazadora
de grandes cetáceos en San Cibrao, sinalando que se
avistaban desde a Atalaia, perseguíanse en embarcacións a remo e, logo de seren harponeados, eran alados mediante cabos ata a praia, onde se procedía ao
seu escachizamento. Ata o século XVI, esta caza da
balea fronte ás costas sancibrenses estaba en mans exclusivas das “compañías” vascas, de xeito que, como
indica Ferreira Priegue no seu Galicia en el comercio
marítimo medieval (1988), a poboación autóctona limitábase a facer de atalaieira. Mesmo semella que esa
actividade foi fonte de numerosas e reiteradas queixas
dos veciños do noso porto, que protestaron unhas veces pola ocupación da praia que lles impedía facer os
labores propios das súas pesquerías tradicionais (sardiña, congro, pescada…), outras polo consumo abusivo de sal que os baleeiros levaban a cabo (coa conseguinte desprovisión do prezado produto para outras
capturas) e outras veces, mesmamente, polos malos
olores e a suxidade reinantes na zona durante meses,
por mor dos labores de despezado e cocedura da graxa
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dos cetáceos capturados… A Atalaia e a Praia de Area
Grosa foron os dous lugares relevantes na actividade baleeira do San Cibrao dos séculos XVI, XVII e
comezos do XVIII. A primeira, como o propio nome
indica, constituía o miradoiro ideal para localizar as
posíbeis capturas cando estas se achegaban á costa e
nela estarían situadas, ademais, as cabanas ou galpóns
en que se almacenaban os bocois e barricas co aceite
ou graxa obtidos, os diversos pertrechos para a actividade (estachas, harpóns, coitelos, ganchos, cestos…),
certos víveres, etc.; a segunda, así mesmo, empregábase habitualmente como espazo para o despezamento e posterior cocción da carne dos cetáceos.
A sinalada alleidade dos “nativos” cara á actividade
baleeira comezou a mudar na segunda metade do século XVI, como demostrou Valdés Hansen no seu Los
balleneros en Galicia (siglos XIII al XX). Paulatinamente foron nacendo “compañías” mixtas vasco-galegas nalgunhas poboacións costeiras da Mariña (San
Cibrao, Morás, Burela, Foz, Nois, Rinlo…), con participación de mercaderes, deáns, rexedores e fidalgos
da zona, en calidade de armadores. En 1570, o fidalgo Fernán Ares de Saavedra dispuña de cinco lanchas
coas súas correspondentes armazóns para a captura da
balea e a partir de 1547 o Cabido mindoniense teima
en cobrar, coa ferreña oposición dos afectados, o chamado “dezmo da pesca”. Durante todo o século XVII
sucederanse as “concordias” para a caza da balea entre mariñeiros sancibrenses e representantes de compañías vascas, pescadores de portos próximos (Bares,
Burela…) ou mesmo co deán de Mondoñedo, Diego
de Saavedra y Osorio, quen chegou a comandar en
1633 unha “armada” de doce chalupas e arredor de
cen mariñeiros, nada menos, procedentes integramente dos portos de San Cibrao e Burela…

para que cobren unha débeda relativa á caza da balea
nesa localidade (1643); a concertación de Pedro Blanco e outros mariñeiros de San Cibrao con Esteban de
Arizaga, tamén de Orio, para armar “compañía” en
1653; etc.
A actividade baleeira decae coa chegada do século
XVIII, se ben aínda en 1718 os libros de contas do Cabido mindoniense rexistran a captura en San Cibrao de
cinco baleas. Unha protoindustria artesanal e familiar
téxtil que se aprovisiona con crecentes importacións
de liño báltico, vía Ribadeo e Viveiro sobre todo (56
teares contabilízanse no San Cibrao de 1787, dedicados a fabricar 5.800 varas de lenzo ordinario, 2.480
de estopilla e 2.269 de estopa, segundo dados que fornece Pegerto Saavedra) e unha actividade agrícola de
subsistencia son os complementos económicos que,
canda ao fecundo mar, dan mantenza aos 2.765 habitantes que se rexistran a finais do século XVIII. Será
entón cando se produza unha experiencia pioneira de
industrialización na bisbarra que transforma radicalmente a fasquía e a actividade do noso porto.
San Cibrao, peirao da fábrica de Sargadelos
Efectivamente, xa raiando o albor do século XIX,
San Cibrao reaparece con certo ímpeto na Historia da
man das voltas e reviravoltas da fábrica de Sargadelos
montada a partir de 1792 por Antonio Raimundo Ibáñez (1749-1809), ao se converter en porto de embarque habitual das armas e pertrechos varios (potes, tubos, baterías de cociña, pesas, cadeas, balconadas...)
elaborados nesa factoría e en lugar de descarga tanto
do carbón imprescindíbel para facer funcionar os seus
fornos como das arxilas e caolíns con que se fabricará a súa refinada cerámica. Todos eses produtos eran
transportados en carros de bois por unha estrada construída ex professo e estibados na praia da Concha por
man de obra maiormente feminina. Ben é verdade que
a sedimentación do Río Covo na súa desembocadura
constituía xa entón un serio problema para acoller barcos de moito porte, como testemuñan as dificultades
que atravesaron en tal sentido diversos buques vascos
como o San Antonio y Ánimas e o Nuestra Señora de
Begoña, ambos de Plencia, que foran procurar acubillo en San Cibrao por volta de 1808 para fuxir da
ameaza corsaria ou outras embarcacións (o bilbaíno
El Vigilante, o San Josef…) que se achegaran por entón para facer reparacións de diversa índole.

Todo isto deu orixe, loxicamente, a desputas legais e
xurisdicionais, como a que conduciu en 1643 ao cesamento da actividade baleeira en Morás e Portocelo e
a que enfrontou por esas mesmas datas aos baleeiros
de Bares cos de San Cibrao por mor do emprego da
atalaia de Punta Roncadoiro. Non poucos documentos do arquivo municipal viveirés e da colección diplomática da Catedral mindoniense, primorosamente editada por Cal Pardo, aluden a esta realidade: o
preito en 1527 entre o capitán da nave baleeira San
Nicolás e o daquela xuíz do calendario de San Cibrao,
Pedro Abad; a constitución dunha sociedade co entón
deán e cóengo de Mondoñedo, Diego de Saavedra y
Osorio, por parte dun grupo de mariñeiros de Lieiro e
San Cibrao, representados por Antón Ramos e Alonso O ilustrado Labrada, na súa Descripción EconómiLópez (1641); o poder que o fidalgo sancibrense An- ca del Reino de Galicia (1808), ofrece datos sobre
drés Pérez de Pedrosa outorga a dous veciños de Orio a constante arribada ao porto da Coruña de buques
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En 1809 hai constantes desembarcos na localidade
arousá de Carril de potes elaborados na factoría de
Ibáñez. Precisamente coa vila carrilexa, daquela aínda non anexionada por Vilagarcía, mantivo San Cibrao vínculo permanente todo ao longo da centuria:
barcos ían e viñan dun porto ao outro e persoeiros
como Antonio Alemparte Fernández (1842-1890),
iniciados nos labores siderúrxicos ou no arranxo de
buques mercantes mercé á fábrica de Sargadelos, pasaban a traballar no establecemento homólogo que o
entón arrendatario das fábricas, D. Luís de la Riva, e
outros comerciantes composteláns puxeron en marcha en Carril. Aínda en abril de 1893 hai noticia do
tránsito desde a vila arousá a Viveiro e San Cibrao,
e viceversa, da goleta San Ciprián, con cargamento
de ferro. A goleta Sargadelos, pola súa vez, visitaba
Nesta tesitura explícase que a nosa localidade fose periodicamente os portos da Gran Bretaña, terra de
obxecto dalgúns ataques e conatos de desembarco orixe do director da fábrica entre 1845-1862, Míster
por parte da Armada británica, como o verificado o 15 Edwin Forester.
de decembro de 1796. Algo despois, no contexto das
asañadas loitas entre liberais e absolutistas que segui- Da man da factoría de Sargadelos o porto que nos
ron ao regreso de Fernando VII, sabemos polo diario ocupa coñecerá un inusitado progreso xeral que mesliberal gaditano El Conciso que o noso porto foi en mo se traducirá no plano institucional e administrasetembro de 1813 accidental escenario da fuxida dun tivo: coa nova planta política derivada do definitivo
triunfo liberal, a nosa localidade é declarada cabeza
prelado cántabro de ideario retrógrado.
procedentes de San Cibrao no comezo da centuria: os
bergantíns Nuestra Señora de Begoña e Nuestra Señora del Carmen, os pataches San Antonio y Ánimas,
Purísima Concepción, San Joseph y Ánimas, Nuestra
Señora del Rosario e mais Nuestra Señora de Pastoriza, o quechemarín San Juan, etc. Amor Meilán
anota que no segundo semestre de 1808 “pasó de cuarenta el número de buques” que saíron do noso peirao
e mesmo non faltan testemuños de arribadas esporádicas de barcos procedente das Américas, como é
o caso do bergantín Santa Brígida, tamén coñecido
como Los Dos Amigos, que chegou ao pé dos Farillós
en 1806 procedente da Guaira e ao mando do capitán
Andrés Rivero cun cargamento de 768 fanegas de cacao e outros efectos…

Barcos pesqueiros varados na costa de San Cibrao nos anos 30 do pasado século, antes de que se construíse o peirao na localidade.
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e Sargadelos; o galeón Vicálvaro; o bergantín Fama;
os quechemaríns San Francisco, Eduardo Marino,
Leona, Diligente, Francisca, Demetria, Paloma, San
Antonio y Ánimas e San Joaquín; a balandra Carlos
e o falucho Socorro. Patróns de apelidos típicos da
zona galaico-astur costeira (Fra, Pillado, Trelles, Ponte, Casariego…) comandan amiúde estas naves.
O subseguinte enriquecemento de determinados armadores e comerciantes con base no noso porto debeu
de ser notorio pola época de referencia, de maneira
que cando o Fisco quixo comezar a facer cobranza de
impostos sobre estas novas fortunas persoais topouse
coa férrea oposición dos afectados, como testemuña
El Imparcial, de Madrid, inserindo comentarios deste
teor (26.2.1870): “La cobranza del dichoso impuesto personal sigue produciendo conflictos en muchas
Vista aérea de San Cibrao tomada a mediados dos anos 80 partes. Sabemos que los vecinos del Puerto de San
Ciprián en su mayor parte se niegan á pagar al alcalde
de concello en 1834, privilexio que perderá, non obs- de Cervo, que tiene que verse obligado á dimitir su
tante, a partir de 1841 en favor de Cervo e que xa non cargo ó sacrificar la amistad que le une á todos los
recuperará xamais. Diversas reais ordes emanadas vecinos ante las exigencias de la autoridad”.
dos ministerios de Fomento e Facenda facilitan todo
trafego portuario e aduaneiro na nosa localidade. En A necesidade de garantir a seguridade das 22 embar1850, por exemplo, habilítase a alfándega sancibrense cacións que Pascual Madoz contabilizaba a medidos
para “admitir directamente todos los efectos estran- do século XIX como parte habitual da flota sancibrenjeros que vengan con destino á las fábricas de fundi- se empurrará as autoridades a afrontar a erección dun
ción y loza de Sargadelos”, ou sexa, “el hierro colado faro na Atalaia. A nova infraestrutura, deseñada polo
en lingotes, la maquinaria, arena para la moldería, enxeñeiro Marcelo Sánchez Movellán, comezaría a
crisoles de todas clases, carbón de piedra, ladrillos
funcionar o día 30 de maio de 1864, cun alcance de
y baldosas comunes y refractarias, toda clase de tienove millas, luz fixa branca e lanterna octogonal tarras, pedernal y feldespato, albayalde, puntas de barro
mén branca. Co tempo, sufriría reformas en 1905 e
para empaquetar la loza en los hornos, y los moldes
1922 e o seu primitivo torreón de granito, de 37 mey modelos de loza ó yeso (…) previo el pago de los
tros de altura, sería substituído entre 1925-1927.
derechos y cumplimiento de todas las formalidades
de instrucción en Rivadeo”. En 1852 estabelécese que
Un destacado enclave lagosteiro e sardiñeiro
non deben esixirse “los impuestos de fondeadero, carga y descarga en el mencionado puerto”.
Nos finais do XIX-comezos do XX, a actividade pesNesa mesma década, zarpan de San Cibrao cara aos queira en San Cibrao está vinculada, en boa medida,
portos de Cádiz e Barcelona, cargados de caixas de á captura da lagosta, produto do mar que se destinaba
louza, lingotes de ferro coado e tubos para as condu- fundamentalmente para a venda, ben a comerciantes
cións do gas, o bergantín Dos Hermanos, patroneado peninsulares (que as enviaban decontado a Madrid),
por Manuel Ferreirós, e os bergantíns-goleta Nueva ben aos franceses (en realidade, bretóns propiamente
Romualda, Virgen de Regia e Generosa, que invisten ditos), que recibían popularmente, en Viveiro cando
polo regular unhas tres ou catro semanas na travesía. menos, o nome de pulés. Lois Tobío, no seu libro meNa década dos 60 corre as augas do Cantábrico, car- morialístico As Décadas de T.L., explica que esa degando e descargando diversas mercadorías nos portos nominación procedía do estribillo O-la poulé dunha
de Ferrol, O Barqueiro, Viveiro Foz, Ribadeo, Avi- cantiga que os mariñeiros bretóns entoaban con frelés, Xixón, Santander e Donosti, unha nutrida frota cuencia nas tabernas da vila do Landrove cando levamercante a vela con base permanente ou temporeira ban algo máis dun vaso de viño no corpo…
en San Cibrao. Dela fan parte os pataches Dos Hermanos, San José e Carmen; as polacras-goleta Dulce Villar Granjel, no Almanaque Gallego de Bos Aires
Nombre de Jesús e Luísa; as goletas Carlota, Pepito de 1908, alude aos portos de Rinlo, Foz, Nois, Burela,
56
O porto de San Cibrao

ARDENTÍA

San Cibrao e Bares como principais enclaves cantábricos galegos desta peculiar pescaría, que se realizaba nos meses de setembro, outubro e novembro e que
dependía, en boa medida, da demanda dos chamados
traficantes. Cando o excedente era moito, a lagosta almacenábase en cetáreas, como as que posuían Benigno López e Francisco Sánchez no lugar de Figueiriñas
ou Segundo Pita y Almoina na praia de Burela.

todo o produto (ao igual que o marisqueo de centolos,
nocas, navallas, bígaros, ourizos…) derivábase cara
ao autoconsumo, cara aos mercados que se celebraban con periodicidade prefixada na zona, cara á venda
ambulante polas aldeas do interior (aínda lembramos
ver na nosa infancia sancibrense, nos anos 70 do pasado século, aquelas mulleres con patelas de peixe á
cabeza ou en pequenos carros, que tocaban o corno
para avisar da súa presenza…) ou, no caso concreto
As partidas de lagosta mercadas polos intermediarios da sardiña, para o seu prensado e posterior envío en
pulés eran introducidas en barcos-viveiros, balandros tabais, ben por barco, ben por ferrocarril (vía Xixón),
polo xeral, que facían logo ruta cara aos portos gau- cara ás cidades máis populosas do Levante.
leses, belgas e mesmo holandeses. Nas páxinas dos
semanarios El Vivariense e El Eco de Vivero constá- Madoz cita a mediados do século XIX a existencia de
tanse nos anos finais do século XIX as constantes en- tres factorías de salga en San Cibrao (propiedade de
tradas e saídas na zona de buques con base en portos Francisco Sánchez, Marcelino Mosquera e un terceiro
bretóns (Brest, Saint-Nazaire…) como o Hirondelle, que descoñecemos, respectivamente), que daban trao Saint Victor, o Jeune Isabelle, o Deux frères, o In- ballo a uns corenta operarios e consumían arredor de
trepide, etc. Non faltaron conflitos por mor desta ac- 500 fanegas de sal. A finais da centuria, porén, as factividade. En La Idea Moderna, xornal lugués, lemos torías eran só dúas: a hoxe chamada “fábrica vella”
(7.5.1909): “Los pescadores de langosta están alar- de Cubelas, propiedade da familia Ríos, que resultou
madísimos por los abusos y tropelías que los balan- destruída nun incendio en 1918 e que foi tomada naldros franceses realizan en nuestras costas, mediante gún folleto turístico como presunta ruína dun casteel empleo de los aparejos llamados nasas”. Ao que pa- lo mariño (sic)... e a dos irmáns de orixes guardesas
rece, os traficantes franceses alentaban a captura clan- Juan e Julián López García, que funcionaría ata 1920.
destina nocturna de lagosta, sen respectar as vedas e,
todo hai que dicilo, coa inestimábel axuda e asesoría Esa pesca da sardiña facíase normalmente “á ardora”,
dalgúns mariñeiros da propia zona…
entre as seis da tarde e ás seis da mañá, en traiñós
A esquilma deste recurso adquiriu tales proporcións e sempre perto da costa. O xornal diario que produque acabou practicamente con el, facendo tristemente cían esas doce horas laborais era, segundo testemuña
proféticas as palabras admonitorias dun columnista Benigno Rodríguez en Los pescadores del Norte y
de El Imparcial, que escribía xa en 1881: “Mucho te- Noroeste de España (1916), de 1’90 pesetas, que os
memos que á propósito de la extracción de langosta mariñeiros cobraban case sempre na fin de semana,
en las costas de Galicia, vistas las alarmantes propor- ben en casa do armador, ben na taberna. O réxime de
ciones en que se hace, haya que recordar la fábula de traballo e vida a que se vían sometidos moitos homes
la gallina de los huevos de oro, y que la codicia de do mar, nomeadamente os chamados sogueiróns que
las gentes haga desaparecer de allí este molusco [sic], cantou en verso Alfredo García Dóriga, era penoso
como casi ha ocurrido con las ostras. Según dice una e o visitador portuario Benigno Rodríguez non pode
carta de San Ciprián, en pocos días iban despachados 21 buques langosteros, quedando dos todavía en
espera de carga. Las langostas, acomodadas en estos
barcos estanques, todos ellos franceses, suman millones y millones”.
Outras pescarías que se practicaban no noso porto, en
chalanos, botes e traiñós, tiñan como captura a sardiña, a maragota, a robaliza, o xurelo, o budión, o reo, o
sargo, a agulla, o pancho, o bocarte, o congro, a xuliana, a lura e o polbo. A tradición sardiñeira dos portos
cantábricos viña de vello e San Cibrao non era unha
excepción. Do total de 697 habitantes que figuraban
no censo oficial de poboación de 1900, había 150 individuos (21’52%) que se dedicaban á pesca. Case

Ruínas da factoría de salga da praia de Cubelas, en San Cibrao.
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deixar de consignar que “al llegar á Lugo me encontré en puertos como Burela, Cillero y San Ciprián, en
donde el pescador no es ya un trabajador del mar libre
sino un obrero pagado con un jornal y sometido en un
todo á un amo, sin que pueda vender ni llevar la pesca
á más sitios que donde éste le designe, y en vez de
ser propietario, como en las demás provincias, resulta
solamente un criado”.

puido, loitando coa morriña e enviando cartos á familia para comprar unha lancha, retellar unha casa, mercar un terreo ou dotar unha irmá casadeira. Multitude
que volve por acaso enferma ou que, simplemente,
morre a moitas millas de San Cibrao e contribúe a encher as lápidas do inmenso cemiterio da Chacarita cos
apelidos prototípicos da súa zona: Basanta, Coldeira,
Casas, Quelle, Fra, Riveira, Costoira, Paleo, Pigueiras, Mon, Pedrosa, Fanego, Crego, Pernas, Pais, MaO declinio de entre dous séculos
seda, Canoura, Eixo, Prego, Cao, Balseiro, Pillado…
Historias persoais e colectivas cuxo impacto acertou a
A paulatina consunción do complexo fabril de Sar- resumir liricamente o cura Leoncio López ao escribir
gadelos abocará o noso porto a unha imprescindíbel no himno oficioso de San Cibrao: “Lonxe, moi lonxe,
pero dificultosa reorientación nun contexto de atraso / foise meu pai; / chora que chora / quedou miña mai.
económico xeral, que un sangrante déficit nas infra- / Sómo-las orfas / da emigración. / Quen nos abate /
estruturas agravaría, ademais, a cada paso. Resulta non ten corazón”.
aleccionador, neste sentido, o totalmente ineficaz que
resultou a entusiasta participación de boa parte dos Cabotaxe: da vela ao vapor
armadores locais sancibrenses (José Ríos, Demetrio
Gómez, Santiago Álvarez, Balbino Paleo da Costoira, Xunto coa pesca de sardiña e a captura da lagosta,
José Recaré…) nas loitas do sistema político turnis- a carpintaría de ribeira (construción e reparación de
ta da Restauración, mesmo que engalanasen os seus naves nos asteleiros de José de Carmen e da familia
buques cada vez que algún preboste liberal ou conser- Fra), a industria madeireira (aserradeiros e exportavador visitaba o porto repartindo promesas a esgalla e ción de piñeiros para apuntalar as minas galegas e asrecibindo opíparos banquetes… Así, unha infraestru- turianas) e algunha que outra iniciativa industrial emtura estratéxica e fundamental para o progreso da zona prendedora (como o laboratorio de destilación seca
como foi o chamado ferrocarril da Costa, demandado de madeira do farmacéutico Julián López, montado
desde cando menos 1903, só comezou a construírse en Trasbar para a obtención do ácido piroleñoso, un
no tramo sancibrense en 1928 e resultou concluído… material do que se separaba logo certa clase de piche
en 1966!
moi empregado para protexer e mellorar a durabilidade das redes e aparellos de pesca), a navegación de
Tralo fechamento definitivo da factoría de Sargade- cabotaxe é unha das actividades ancilares da precaria
los, en 1875, toda a zona resultou intensamente cas- economía sancibrense ao comezar o século XX.
tigada pola vaga migratoria cara ás Américas, nomeadamente Arxentina e Cuba. Os estudos de Emilia Esta tradición mercante do porto viña, como vimos,
García e Herminia Pernas, tomando pé nos padróns de antigo. Na época que nos ocupa, presentaba varios
municipais de Cervo, afinan aínda máis os datos e destinos preferentes. Cara ao Oeste, o moi próximo Vipermiten constatar o declinio xeral da parroquia de veiro e o algo máis afastado A Coruña; cara ao Leste,
Lieiro no primeiro terzo do século XX, como con- os portos asturianos de Avilés e Xixón e o cántabro de
secuencia da sangría migratoria: 1.259 hab. en 1900; Santander. Non faltaban, así e todo, buques que facían
1.306 en 1910; 1.170 en 1920; 1.166 en 1930… Al- máis longas travesías, ben con destino ás Rías Baixas
gúns, poucos, destes emigrantes (José Mª Fernández e Vigo ou, bordeando as costas da Península, cara a
Montenegro, José Álvarez Fernández, Manuel Can- algúns portos do Levante (Málaga, Torrevieja…).
dia López…) conseguirán volver convertidos en “in- Nesas andaban buques como os trincados María del
dianos” e patrocinarán diversas obras públicas (estra- Carmen, V. de Dolores e Encarnación, os pataches
das, escolas, cemiterios, lavadoiros…). Tamén houbo San José, Nuevo Atilano, Paloma e Dulce Nombre
quen, cos aforros de América, mercou terras, armou de Jesús, os pailebotes Tres Marías, Lola, Flor de la
barcos ou puxo tenda (os irmáns Lestao Manzano, Vega e Santa Isabel, os balandros Santiago Álvarez,
Benito García Labrada, Mariano Basanta Abad…). Segundo San Ciprián e San Andrés, o bergantín-goleMais, houbo, sobre todo, unha inmesa lexión anónima ta San Antonio y Ánimas, as goletas Elisa e Demetrio
que por fuxir da miseria ou librar do servizo militar Gómez, a polacra-goleta San Ciprián, o emblemático
marchou practicamente só co posto e bateu o zoco en navío Paca Gómez (patroneado desde a súa botadura
América traballando duramente, aforrando todo o que en 1905 por Ramón González “O Primo” e no que na58
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vegaron familiares da nosa estirpe como o avó Salustiano da Vieira), etc. As adegas de todos estes barcos
viaxaban repletas de aceite, arroz, augardente, azucre,
bacallao, cacao, canela, cal, coiro, ferro, ferramentas,
figos, ladrillos, latón, louza, madeira (puntós para as
minas), papel, peixe salgado ou prensado, produtos
químicos, quincalla, sal, tecidos, viño, vidro, xabón...
A posta en marcha en 1903 no municipio de Cervo
da fábrica de Cucurny (logo “Materiales Cerámicos”)
axuda a que moitos buques vivan de transportar gres,
tixolos, baldosas, sifóns, testos…

de Os Campos ata as sentinas e adegas dos veleiros,
subindo e baixando por unha pasarela de madeira. A
importancia económica e fiscal deste trafego marítimo é corroborada polo arrendo dun edificio específico en San Cibrao en 1909 con destino ás dependencias da alfándega, que estaría en funcionamento ata
1950. As taxas e impostos recadados nela ascenderon
a 1.458’31 pesetas en 1911, por exemplo, a 486’50
pesetas no mes de marzo de 1924, a 1.454’15 pesetas
no mes de xuño de 1925 ou a 1.641’93 pesetas en
maio de 1927.

O de San Cibrao era, a estes efectos, un porto relativamente ben abrigado, “si bien no para buques de alto
bordo”, en opinión de Amor Meilán. Na estiba das
mercadorías participaban maiormente, como xa se
dixo, mulleres. Eran elas as que co seu molido na cabeza carretaban caixas, cestas, sacos, tabais ou o que
fose desde os almacéns e os depósitos ao aire libre

Claro que a existencia dunha aduana, coa conseguinte
obriga de pagamento de diversas taxas, traía consigo,
de xeito diríase inevitábel, a actividade ilegal do contrabando, máis tarde chamada “straperlo”. En La Idea
Moderna de Lugo (11.3.1902) lemos: “En el muelle
de San Cipriano [sic], distrito municipal de Cervo,
fueron aprehendidas una pipa con 468 litros de aguar-

O barco de bandeira española Castillo de Moncada embarrancou na zona dos Farillós no ano 1945.
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diente de caña, media ídem con 284 litros del mismo
líquido y una tercia con 170 kg. de aceite, todo lo cual
fue desembarcado del pailebot ‘Enero’, procedente
de La Coruña, que las conducía sin documentar”. E
en La Correspondencia Militar (19.4.1919): “Por el
cabo del puesto de San Ciprián, Marcelino Diz Entralgo y un carabinero a sus órdenes, se verificó el día
14 del actual acta de descubrimiento de existencias de
azúcar, arroz y alubias secas en el comercio de Torres
y Hermanos de dicho pueblo”.
No conxunto da Galiza, en 1907 había rexistradas
5.342 embarcacións de vela e só 47 de vapor. A difusión dos novos motores e o abandono da tradicional
navegación veleira será unha das dinámicas técnicas
máis sobranceiras do período subseguinte, de maneira que nos anos 30 rexístranse xa no noso porto un
total de 6 buques a motor, as célebres “vaporas” para
a pesca do bocarte e do bonito: o Ángeles, de Urbano
de Río Covo; o María, de Antonio Gómez e Antonio
López Recaré; o María Adela, de José Sierra; o Don
Tomás, da familia de Pastor Sánchez; o Mascote, de
Aureliano de Pillado, e, por último, o Delta, de Cipriano Ponte.
Desgrazas no mar de San Cibrao

José, tamén en 1892, que se dirixía a Ribadeo con
cargamento de baldosa e había de perderse definitivamente no verán de 1896 preto da Estaca de Bares; a
embestida por parte do vapor Cabo Trafalgar, en maio
de 1892, dun trincado de matrícula ferrolá, cargado de
pedra e propiedade do entón alcalde de Cervo, Santiago Álvarez; a perda simultánea en decembro de 1893,
durante un terríbel temporal na costa luguesa, de dez
tripulantes dos pataches Saturnina de Navia e Viavélez, do bergantín-goleta de matrícula ferrolá Pepita e
do pailebote do Barqueiro San Antonio…
En 1904 acontecen en San Cibrao dous graves naufraxios. Un, en Murás, ten como vítima o paquebote
con matrícula de Ribadeo pero construído en Castropol Pepe. Outro é do Almansa, que acabou embarrancado na praia da Concha. Era este un buque que facía
a carreira Xixón-Vigo, cargado con carbón. Boa parte da súa madeira reciclouse na construción do Paca
Gómez, no estaleiro sancibrense de José de Carmen.
Nese mesmo ano de 1904 un buque emblemático da
matrícula sancibrense, o Dulce Nombre de Jesús, padeceu un embarrancamento en costas cántabras por
mor do temporal. A finais de agosto de 1907 a goleta
sancibrense Eduarda Josefina, cargada con sal, construída por Germán Fra e propiedade de Santiago Álvarez, foi abordada en medio dun mesto neboeiro por
outro buque de nome ignoto á altura do Cabo Ortegal.
Os seus cinco tripulantes puideron, non obstante, chegar sans e salvos ao porto de Espasante.
En 1910 pérdese en alta mar o pailebote sancibrense Dolores, propiedade de José Ríos e de Demetrio
Gómez. Ese mesmo ano, en xaneiro, o pesqueiro cántabro Linx, mandado polo capitán Llorencio Iradi,
salva do mar o patrón e os tres tripulantes do pailebote
San Ciprián. En febreiro de 1912, un vapor pesqueiro
con base no porto herculino, o Alberto, afundiu de
súpeto por un golpe de mar a 30 millas do cabo de San
Cibrao: os tripulantes tocaron a sirea antes de botarse
ao mar e outro pesqueiro coruñés que navegaba nas
proximidades, o Aragón, acudiu ao rescate. En maio
de 1917 naufraga o vapor Comercio, que conducía
175 toneladas de carbón.

Inevitabelmente, o mar cobraba cada e cando o seu
tributo de vidas e naves mercantes ou pesqueiras,
tinxindo de loito e de pobreza os fogares sancibrenses.
Os temporais e os naufraxios nun tramo desta costa
abrupta como é a cantábrica, balizada de perigosas
puntas, cons, baixos e farallóns (sen saír das inmediacións do noso porto: Punta Roncadoira, Punta Galiño,
Punta Saleira, Punta Besugueira, Punta Mingarolo,
Punta da Romá, Punta de Valramo, Punta da Fontiña,
Cabo Morás, Os Farillós - Pé, Sombriza, Baixa -, Os
Cos de San Clemente, O Có Trais Atalaia, O Batel,
O Rego, O Rodeiro, O Mouro, Os Collós, o Leixón
de Vendaval, A Chifladoira, A Laxela, Centoleira, As
Cabezas, A Anxuela...), eran por desgraza moi frecuentes. Así o documentan publicacións de autores
como Hixinio Puentes Novo (Os naufraxios da Galicia Norte) ou Fernando Patricio Cortizo (Historia da
costa galega e os seus naufraxios. Século XX).
Durante a Gran Guerra, varios buques mercantes do
bando aliado que pasaban por fronte das costas da
Algún deses tráxicos e lutuosos sucesos no mar san- Mariña luguesa foron obxectivo dos torpedos dos
cibrense son os seguintes: o naufraxio en 1884 dun “U-boats” alemáns ou das minas que estes ceibaban,
quechemarín patroneado por Severino Ponte; a per- como moi ben novelou o escritor Hixinio Puentes na
da do patache Tomás en 1891 tras zarpar de Vigo; o súa obra Aguillóns de Ortegal. Algunha desas minas
naufraxio do patache Leónides en 1892 mentres facía chegou á deriva á propia praia da Concha sancibrense
a travesía de Avilés cargado de trigo; o embarranca- e estoupou en febreiro de 1916, para susto dos vecimento no Rego de Foz do trincado sancibrense San ños. O 27 de decembro de 1916 arribaron catro botes
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cos superviventes da goleta francesa Marie Pierre
e do buque británico Waslahto, torpedeados ambos
polo U-46 a tan só dúas millas do noso porto. Do mesmo xeito, o 3 de xullo de 1917 dezasete náufragos do
vapor noruego Helma, que se dirixía do Senegal ao
porto de Liverpool e foi torpedeado, recibiron a solidariedade das familias sancibrenses, que lles deron
acobillo nas súas casas…

te) pódese documentar o “aproveitamento” que de
boa parte da carga carbonífera do buque foi facendo
nas semanas seguintes a necesitada veciñanza sancibrense… Tamén sonado foi o afundimento fronte ao
Roncudo dun barco de 110 toneladas, o veleiro Manuel, que zarpara de Marín con rumbo á Coruña e no
que navegaban nesa altura varios veciños de San Cibrao, entre os que figuraban noso bisavó Manuel López Pérez, de 63 anos, e noso tío-avó Ramón López
Entrados xa nos anos 20, o gotexo de naufraxios fron- Fanego (Ramón de Cora), de tan só 14, que salvaron
te ás costas e praias de San Cibrao proseguiría. En a vida grazas ao bou bilbaíno Juan Mari, mandado
1921 pérdese o pesqueiro vigués Cánovas, sen que polo capitán Francisco Ausoleaga, que lles botou un
houbese que lamentar vítimas. En 1924 afunde a lan- oportunísimo cabo…
cha Dos Amigos, perecendo os seus cuatro tripulantes. En 1925 ten lugar unha das catástrofes marítimas Asociacionismo e fundación do Pósito
máis sonadas da historia do noso porto, o naufraxio
do vapor Minerva, tras declararse lume a bordo na Carecemos de información concreta sobre canto e
adega de proa. Matriculado en Vigo por Hijos de J. como puideron afectar no noso porto fenómenos
Barreras e ao mando de Daniel Seoane, con carga de e dinámicas que convulsionaron profundamente o
carbón, o Minerva embarrancou na praia da Concha. mundo da pesca tradicional en Galiza a comezos da
Grazas ás memorias do mariñeiro e futuro militante vixésima centuria, como o emprego fraudulento da
comunista Manuel Pillado (Desde el mar que perdis- dinamita para as tarefas de pesca, as loitas entre xei-

Unha vista do porto de San Cibrao tomada no ano 1963.
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(o primeiro, o de Cambados, en 1917; o de Burela,
en 1923), con fins benéficos e de consecución e xestión de infraestruturas portuarias, procurando a conciliación de intereses de armadores e tripulacións nun
tempo en que o sistema contractual maioritario era
“andar á parte”, isto é, sen soldo fixo e a expensas do
reparto que puidese facerse en función do rédito obtido en cada travesía ou viaxe, descontados os gastos
de manutención e mantemento do buque, entre armador e tripulación. O Pósito de San Cibrao constitúese
o 1 de marzo de 1930, baixo a presidencia de Ricardo
Fernández Villarmea, tendo como secretario a Arturo
Martínez López e como inspector da Caixa de Crédito
ao mestre Emilio Ceide Vilar, futura vítima destacada
da represión fascista na localidade.
O porto na segunda metade do século XX
O autor deste artigo coa súa nai na praia do Torno no 1969.

teiros (tarrafeiros) e traiñeiros, etc. Sabemos, iso si,
que en decembro de 1907 se celebrou no veciño Viveiro unha manifestación de mariñeiros que protestaban contra o uso de aparellos de arrastre… Do que
non cabe dúbida é que no mundo do mar os conflitos
estaban constantemente á orde do día, obrigando ás
autoridades a tomar disposicións legais e a elaborar
regulamentos para poñer orde nun sector que noutrora
se rexera polo tan poético como discutíbel principio
de “o mar é libre”… Coñecemos, neste sentido, un
Regulamento para a “pesca ao mansío” no Distrito
Marítimo de Viveiro elaborado durante a costeira de
1932, discutido e aprobado por armadores, patróns e
mariñeiros dos portos de Celeiro, San Cibrao, Burela,
O Vicedo, O Barqueiro e Bares baixo a presidencia de
José Mosqueira Manso, quen no 36 había de se exiliar
en Venezuela.
Desde 1864 desapareceran oficialmente os vellos gremios de mareantes e un feble tecido de carácter mutualista suplía a antiga función. A comezos do século
XX, segundo testemuña o xa citado Benigno Rodríguez, os pescadores de toda a costa cantábrica luguesa “carecen por completo de Asociaciones, no sólo de
inscriptos, sino también de otra clase, lo cual viene á
perjudicarles notablemente”. Porén, contra o diagnóstico expresado, non tardarán en coñecer eses portos
un fenómeno de crecente organización, que conduce
ao nacemento das primeiras sociedades de resistencia
mariñeira e a unha relativa eclosión durante o período
republicano. O historiador Dionisio Pereira achega a
estimación de 100 afiliados ao sindicato de pescadores en San Cibrao en xullo do fatídico 1936.

Pasados os durísimos anos da fame e da represión
que acompañaron os primeiros compases da posguerra, o panorama de San Cibrao comezará a mudar,
en sentido positivo, a partir de mediados do século
XX. O primeiro grande adianto constitúeo nos anos
40 a construción do peirao no Porto de Arriba. Esta
transcendental obra, que dará servizo ás antecitadas
“vaporas” e barcos mercantes locais, xa se aprobara en realidade antes do estourido da guerra, en maio
de 1935, cun orzamento total de 251.780 pesetas da
época...
A posta en explotación dos caladoiros do Grande Sole
e o esforzo ben orientado da clase mariñeira sancibrense renden froito en forma de constitución dunha considerábel flota de “boniteiros”, dos que o noso
porto vive durante boa parte dos anos 60 e 70, sen
que falten sustos e naufraxios, como o do Santa Isabel Reina nas costas de Donostia, en 1973. A isto hai
que engadir a apertura da efémera factoría baleeira de
Morás, que fai reverdecer vellas glorias relacionadas
coa caza e despece de cetáceos na zona, e a construción do muro da Anxuela, a comezos dos 70, por iniciativa da Confraría de Pescadores, como elemento
que viña reforzar a seguranza e abrigo do porto.

O proceso de especialización pesqueira de pequenos
portos costeiros da Galiza cantábrica, como Bares, O
Barqueiro, Morás, Burela e, por suposto, San Cibrao,
experimentou unha marcada inflexión a partir da 2ª
metade do século XX, cando, concretamente polo
que toca á bisbarra da Mariña, Burela e Celeiro se
converten en portos punteiros e, pola contra, Bares,
Como resposta oficial a ese crecente asociacionismo O Barqueiro, Morás ou San Cibrao comezan un consmariñeiro de clase, crearanse os chamados “Pósitos” tante declive, que chega aos nosos días e que semella
62
O porto de San Cibrao

ARDENTÍA

non ter volta... O canto do ciño dese, chamémoslle,
esplendor como porto pesqueiro do noso San Cibrao
situaríase entre 1967 e 1978: na primeira das datas
a flota boniteira con base sancibrense engloba máis
de trinta buques; na segunda, prodúcese o feche da
lonxa (reaberta, non obstante, a partir de 1984, mais
cun volume de transaccións humilde). A propia evolución das cifras de embarcacións e tonelaxe con base
no porto de San Cibrao é elocuente de seu: en 1974
había rexistradas 70 naves, que sumaban 3.150 toneladas de rexistro bruto. En 1980 a cifra baixou a 55
naves e 2.047 t.r.b. En 1987, xa eran só 22 naves con
1.192 t.r.b.

e tecnicamente avanzados, o que non obsta para que
se produzan episodios tráxicos, como os embarrancamentos do Castillo Moncada e do motoveleiro Carmelina nos Cós da Anxuela, en marzo de 1945 e en
setembro de 1960, respectivamente; o do vapor Montañés en Ansarón, en 1952, e o do mercante holandés
Maasynm na enseada de Rueta, en xullo de 1963. As
tradicionais rutas (polo Cantábrico ata A Coruña, Avilés e Xixón; polo Mediterráneo, ata o Levante) dan
paso a travesías por novos mares de acentos políglotas, de xeito que tripulantes sancibrenses frecuentan
agora portos como Antuerpe, Liverpool, Bristol, Casablanca, Barcelona, Tenerife, etc.

Aínda dentro do mundo do mar, as tripulacións dos
antigos veleiros (o buque sancibrense Paca Gómez
fixo a súa derradeira travesía a vela en 1944, rumbo
a Zumaia, con Leopoldo Mosquera como patrón…)
navegarán agora en mercantes cada vez máis potentes

Grande relevancia para entender este relativo espertar de San Cibrao como enclave fornecedor de navegantes, patróns, maquinistas e tripulacións, tanto de
pesca como da mercante, ten a existencia desde 1943
da Escola Elemental Profesional de Pesca, baixo a ba-

Nesta fotografía dos anos 70 do século pasado poden verse bañistas na praia con buques da flota boniteira de San Cibrao ao fondo.
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tuta administrativa e pedagóxica de Francisco Rivera
Casás. Esa Escola Elemental transfórmase logo de 18
anos de andaina en Escola de Orientación MarítimoPesqueira e fechará finalmente as súas portas en 1978.
Completando este relativo espreguizamento de San
Cibrao na segunda metade do século XX, verifícanse
nos anos desarrollistas a entrada en funcionamento,
despois de décadas de demora, do tramo ferroviario
da Costa entre Viveiro e A Veiga (1968), a posta en
marcha do pioneiro Museo Provincial do Mar (1969),
a reapertura das fábricas cerámicas de Sargadelos
(1970), da man de Luís Seoane e Isaac Díaz Pardo, e,
sobre todo, un incipiente espertar do sector turístico,
orientado ao desfrute das praias e do entorno natural,
baixo o lema “San Ciprián, península de paz”.
E chegamos así ao momento de instalación, en 1975,
do complexo fabril de Alúmina-Aluminio, inaugurado
en 1980 e convertido desde 1997 e ata a actualidade
en factoría de ALCOA, que transforma absolutamente, coas súas moitas luces e con algunhas evitábeis

sombras (así, os escapes contaminantes de fluor no
ano 79; os problemas co almacenamento de lodos
vermellos; a suspensión de pagamentos de 1982; o
“affaire” certamente esperpéntico do traslado dos bidóns do “Casón” en decembro de 1987, coa conseguinte parálise das cubas electrolíticas da factoría, o
posterior inxusto despido dos vintetrés integrantes do
Comité de Empresa, o encerramento reivindicativo no
alto dunha das chimeneas da fábrica en abril de 1988;
etc.), o ritmo de vida, as pautas de desenvolvemento, a andamiaxe sociolóxica e as fontes de riqueza da
zona. Vinculada ao tráfico mercante xerado por esta
factoría chegou a San Cibrao a traxedia máis importante e conmovedora deste período contemporáneo:
o naufraxio nos Farillós, en decembro de 1982, do
cargueiro holandés Karaveka VIII, de 3.000 t.r.b., que
procedía da Coruña e se dispoñía a cargar aluminio
en Morás. O seu capitán, tras negarse a abandonar o
buque, emprendeu o camiño que non se desanda nas
augas que rodean o que algúns identifican cos Lapatya Cori citados por Ptolomeo.

Procesión do día do Carme do ano 1954, no Porto de Arriba.
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NASEIROS

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

cións de entre catro e oito metros de cumprimento,
que se movían a remos e a vela con unha media
de dous homes e un rapaz, na primeira corentena
do século XX. Nos anos 40 incorpórase algún motor, un metro ou dous máis de barco e outro rapaz
ou mozo. Os homes adultos estaban en combate,
mortos, desaparecidos ou exiliados. Este pequeno incremento en potencia e tonelaxe permitiu sobrepasar
máis a miúdo os límites reseñados, e en certa medida
dar o golpe de graza e chegar case á extinción ata a
data dos preciados bichos no noso mar.
¿Por que unha maquinaria tan arcaica como eran unhas dornas e uns racús a motor e a vela, de obradoiro
artesán, con catro nasas de vimbio e despois de pau,
que botaban seifas (campañas) de non máis de tres
ou catro meses no verán e tiñan que buscar abeiro en
canto se acendía un bafo de vento ou unha vaga de
mar, acabou en tan pouco tempo co sustento estial? A
explicación require de voz experta e casuística estudada, mais non é difícil entender se pensamos que se
trata dunha especie de crecemento lento, que demora
uns cinco anos dende o estado larvario ata chegar á
talla de 25 centímetros con tres cuartos de quilo; maduración sexual tardía, duns catro anos; postas escasas, cada dous anos, e relativamente pobres, con uns
30.000 ovos máximo (a nocra, máis coñecida como
nécora, pon uns 200.000, e a centola uns 150.000; e
ata dúas veces ao ano nalgúns individuos). O bo dura
pouco se é bo e non vai en frasco pequeno.

No tocante á lagosta e ao lumbrigante, probablemente
fora non moito antes do comenzo do século pasado
cando se comenzou a súa pesca especializada e, consecuentemente, a venda exclusiva no litoral das Rías
Baixas. No Cantábrico xa había algúns anos que a lagosta se vendía e exportaba, principalmente a Francia. Pero un dos portos pioneiros deste tipo de pesca,
como se sabe, e do marisco en xeral, foi o de Ogrove.
Nunca se pescou, sobre todo a lagosta, de xeito abundante. E de feito a explotación dos caladeiros destes
crustáceos non se extendeu nen no tempo, nen no espazo, por dicilo dalgún xeito. De feito non durou no
tempo máis alá de corenta ou sesenta anos, e o espazo
tivo que ser renovado moi a cotío ao longo deses anos
polos buscadores do cada vez máis preciado bocado. A lagosta, Panilurus Elephas, vive en case todos os
mares do mundo nas súas diferentes variedades, pero
Tal espazo ímolo situar neste caso entre Fisterra e Si- dase quizais mellor e reprodúcese máis en augas trolleiro, esencialmente, con centro de operacións maio- picais. É bastante lonxeva, e medra mentres vive. Nas
ritario no porto meco e con unha flota de embarca- nosas costas pode chegar aos doce anos e acadar un
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peso de entre catro e cinco quilos, con uns sesenta
centímetros (sen contar as antenas). Aliméntanse de
materia orgánica e animais mortos, e aínda que é fundamentalmente carroñeira tamén come moluscos, bivalvos, peixes e algas. Ten unha visión moi limitada,
polo que emprega as antenas para detectar alimentos
e orientarse. Vive en zonas rochosas, desde os 10 aos
250 metros de fondo, e é de costumes diurnas. De feito, a súa pesca con nasas practicábase de día, entre
manexo e solpor. Para alimentarse, desprázase cara
a diante e cara atrás, plegando a cola violentamente
para fuxir (este movemento recibe o nome de cuada).
A lagosta ten os seus principais depredadores nos
polbos e demais cefalópodos na época xuvenil, e nos
peixes en xeral no período larvario. A súa cor habitual vai de rosada a parda, non pasando do primeiro
se vive en zonas profundas. As súas tenazas son curtas e as antenas longas, formadas por aneis articulados. Ten dez patas rematadas en pequenas pinzas, as
dianteiras. No inverno emigra a augas profundas, e da
primavera ao outono achégase á costa para aparearse
e desovar, caso que aproveitan os pescadores. O lum-

brigante, Homarus Ganmarus, é de caracteristicas similares á lagosta. As variacións máis notables son a
coloración, de tonos azulados máis escuros no lombo;
as tenazas máis grandes, coa esquerda maior que a dereita; e as antenas máis curtas. Poden chegar a oitenta
centímetros e doce quilos. Viven no Atlántico norte e
Mediterráneo, entre os dous e os cincuenta metros de
fondo. Apenas emigran, e son de costumes nocturnos.
Péscanse de noite, entre solpor e manexo, aliméntanse de moluscos crustáceos, dalgún peixe e de ourizos.
A súa posta é anual, de 10.000 a 30.000 ovos.
No mar. Alquitrán, breu e aceite de liñaza
Siño Pepe o Triñáns, nado polo ano 15 do 1900, foi
armador e patrón dun racú duns 7,5 metros nos seus
comezos. No decorrer da súa vida profesional tivo
outros barcos e xubilouse co Amazon, de 10,5 metros,
a motor e popa de parrulo. Con seu pai, nunha dorna
meca de 16 cuartas, traballando con rascas a centola e o lumbrigante, ten chegado a Camelle, a finais
dos anos 20. No seu racú Marlui, a comenzos dos 30
pescaban lagostas con nasas de vimbio, nos Mesos e
Isqueiros 42º 30,5´N /8º56´W, nos Carrumeiros, 42º
27,5´N/8º 59,5´W e nas Figueiras, 42º 26,7´W (Ría
de Arousa). “Xa se ía tamen á costa de Oia e máis alá
de Fisterra, a remos e a vela, e botabamos ata un mes
sen ir á casa. Traíanos mudas limpas a enviada, que
era como chamaban á embarcación que ía á venda.
Era unha vida moi dura, e andabas sempre mollado e
con arrecendo a alquitrán e a breu de durmir debaixo
da tilla, e tamén a aceite de liñaza do que se lle daba
á roupa de augas”.
Cando fun no vento, na onda que do mar aflora.
Cando vin con vento, en salseiro do mar de fora.
Fisterra, meridiano cero
Os homes de antes contábannos aos rapaces que os
vapores que ían para América collían rumbo en Fisterra para facer a travesía sen perdérense. Tamén nos
dicían que Fisterra era a fin do mundo. Eu, que era
un neno, pensaba que ao chegar a onde se acababa o
mundo caíase nun pozo onde tiña que haber moitos
barcos perdidos. Siño Juan o Teijiño naceu polo ano
1925 e contounos o que segue:

“Aos 9 anos xa ía ao mar. Comecei de rapaz escollendo cadelas (ameixas) andando ao rasto. Dábanme
dous reais (50 céntimos de peseta) cada día. Non era
parte nin quiñón, era un “changui” (propina) polo
Racú do Grove cargado de nasas en Baiona. xornal de traballo. Á escola ía de noite, e aos 12 anos
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xa me daban un quiñón (unha cuarta parte).
No verán seguinte fun con meu pai e meu irmán Manolo ás lagostas con vinte nasas de encartar feitas de
barrotes e rede encascada, nunha dorna de nove cuartas, feita polo Esperanceiro no Grove, de nome María. A primeira recalada foi en Cabo Silleiro, faciamos
mareas de quince días, durmiamos os tres debaixo da
tilla e cociñabamos a bordo sobre unha lousa que colocabamos no panel de meio. Acendiamos o lume encandilando con faísca (viruta) que faciamos co coitelo
de torar o isco, e nunha vara disposta entre a tilla e
a cadeira apoiabamos un pau entallado no que pendurabamos a caldereta, cambiando de entalla según
conviñese achegala máis ou menos ao lume para facer
o rancho.
Para fondear a pasar a noite, buscabamos na costa o
abrigo dalgún con, no porto de Oia ou polo sur de
Cíes, se estaba o mar chan perto de terra. Se andaba
mar teso (mar de fondo) había que levantar a poutada
e manterse ao pairo, ou capear fóra da costa. Tamén
temos pasado a vela (velada) moitas veces debaixo
do faro. Alí hai unhas pedras que lle chaman A Carral
onde fondeabamos moitos do Grove.

Dornas e racú mecos en Vigo no 1925.

Estes mares eran moi frecuentados polo Rons, que
era un dos barcos máis grandes dos que andabamos
ao oficio, tipo racú de dez metros, e outros coma o
Anduriña ou o Esmigusto. Cando fun mozo, meu pai
mercou unha dorna rasqueira de segunda man, a Esperanza, de catorce cuartas (uns sete metros) feita por
Antonio Camaño. Era moi lixeira, como adoitaban
selo as dornas feitas por este home. Bogando remo
a couso (babor) non lle tiñamos envexa ás de nove
cuartas. Con esta dorna aparellamos coas vinte nasas
de encartar e outras vinte fixas, francesas, de listóns
con rede nas cabezas do cilindro. A bola ou boca ía no
corpo, na zona oposta ás pedras de fondeo, e tamén
era de listóns. Estas nasas presentaban as súas dificultades para navegar a vela, salvo en popa. De todos
os xeitos a comodidade e seguridade era notable con
respecto a María.

O Rons, na procesión das festas do Carme do ano 1957.

Uns anos despois tivemos un racú: o Mascato, a remos e vela. Pero pouco tempo despois xa mercamos
o Mª Teresa, de 40 cuartas de quilla, o que equivale
a uns dez metros, con un motor Fiat de 18 cv. Con
este barco andabamos a compañía con un tío meu,
Francisco. O seu barco era o Quéreme Algo, e ese ano
fomos botar a seifa (a marea) ao norte. Dunha volta, fondeados en Muxía para facer noite, mentres uns
fomos a terra outro compañeiro quedou a facer a caldeirada de lagostas. Á volta fixámonos que a unha só

Imaxe dun racú coa cachola armada na proa.
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lle quedaba a cabeza, e el contounos que estaba viva
e ao pola na auga quente recuou e quedoulle a cabeza
na pota.

gante, que coa escasez da lagosta colleu máis valor.
Traballamos así ata mediados dos 60, cando xa non
cubría ir ao oficio. O lumbrigante traballábase de noite, en menos fondo e mesmo no interior das rías. A
Pescábase ben daquela, nesta marea, con sesenta na- lagosta comía mellor de día e en maior profundidade,
sas entre nós e o Quéreme Algo, demos cinco lances mesmo no limpo de fondo algo fangoso.
no día e tomamos (pescamos) un cento de lagostas,
sobre 200 quilos, polo sur de cabo Touriñán. Estes O último barco que tivemos foi o Nuevo Teijiño, feito
non eran mares tan coñecidos para nós, e había que no Cabo da Cruz e botado no 1962, de 38 cuartas (9,5
traballar moito o sebeiro para sondar as beiradas da metros), e con un motor Perca de 24 cv. que era do
pedra.
Chanteiro. Aínda andamos nel ao oficio no ano 1964.
Temos levado ata 90 nasas francesas, xa coa rede de
Dúas veces á semana, os luns e venres, viña un co- nylon, enriba da ponte de goberno e penduradas das
che e levaba o marisco para a venda a Coruña, dende forquillas por fóra das bordas. Xa se pescaba pouco e
Muxía, onde faciamos víveres e leña. O Mª Teresa foi había que correr moito mar. Temos ido dunha tirada
vendido en Portonovo para a ardora, e mercamos o de Cabo Vilano ata A Guarda. O mar era así. Ah!, e en
Teijiño pequeno, de 36 cuartas (9 metros). Deixámos- Fisterra non había pozos con barcos no fondo, pero de
lle o mesmo motor do Mª Teresa. Con este barco che- alí para terra debía ser leste e para o mar oeste”.
gamos a traballar ás Sisargas. Levábanos do Grove
a Muxía unhas nove horas, e de alí ás Sisargas catro Vixía na noite e vela, en remanso da leve estela,
horas e media.
que ventiño maino non arreda, da derrota de mar que
leva.
Tamen andabamos a compañía co Chanteiro, racú
con motor da mesma eslora, máis ou menos. Leva- No mentideiro do Cuncheiro
bamos trinta nasas cada un, amais tiñamos vela para
navegar con vento e sen nasas. Cando traballabamos -Eu sei cando hei de morrer -dixo Siño Folgada.
no sur, un ía á venda e aos víveres a Vigo mentres o -Que carallo has de saber ti -repuxo O Martuxo.
outro lanceaba.
-Que si, eu sei cando hei de morrer.
Traballando coas nasas das lagostas temos fondeado
A veda da lagosta abríase de maio a setembro, ambos en Canido nalgunha ocasión. Andabamos no meu barincluídos. Nos anos 50 comezou a escasear e puxé- co; era un racú pequeno de doce cuartas (uns 5,5 merona só tres meses, dende xuño, e nos finais dos 50 tros de cumplimento). Iamos dous homes e un rapaz
un únicomes. O resto da seifa andabamos ao lumbri- con trinta nasas de encartar, a remos e a vela. Cada
15 días viñamos á casa. Ás veces por terra se había
mala sazón. As dornas varaban moito na praia do Cocho, segundo comentou O Sanfuñeiro. Eu andaba na
Saballa de 16 cuartas; era unha das máis grandes, de
calime (uns 8 metros).
Deixabamos as nasas en Cíes ou en Oia, segundo
onde traballaramos. Estorbaban moito para navegar
porque as levabamos armadas. Iamos vender ao Berbés. Cando varabamos no Cocho para vir á casa iamos cruzando ata Bouzas. Por aqueles descampados
non había nada. Só unha fábrica de salgazón na punta
do muíño, que despois foi fábrica de conservas e matadeiro, (hoxe Museo do Mar). Dende Bouzas colliamos o tranvía ata a estación, e de aí iamos en tren
a Pontevedra e no coche de Lamelas (autobús) ata a
casa. Botabamos todo o día do sábado para chegar.

Siño Juan O Teijiño.

O domingo despois de xantar iamos de volta, con mudas de roupa limpa e pan fresco; se se tiña cocido no
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forno de millo, e se non de broa. Chegabamos de noite, aínda que era verán. Pasabamos moito medo por
aqueles descampados de Alcabre de atoparnos coa
Garda Civil, porque daquela arreábanche por menos
de nada e por alí cando foi da guerra fusilaran a moita
xente que quitaban das casas de noite.
Na chea botamos as dornas ao mar fora á hora que
fora, e despois había que ir a Vigo mercar o isco e de
seguido para o mar, sen durmir, e largar o lance do día
antes do amencer.
Aqueles eran tempos, moitas calamidades temos pasado na costa de Oia, e tamén fame. Se non había tempo para botar unha liña e tomar a caldeirada algúns
patróns ruíns poñían para xantar os iscos usados, tal e
como comentou O Carrasco.

alto da Crus a Cabo Home e marca de Leste, a punta
Preguntoiro a beirada Norte do monte Liboreiro. Os
Fachos, marca de Norte, cabo Udra o alto da Armenteira e marca de Leste, punta de Couso o alto do Leboreiro. As Degoladas, etc.
Traballando nas Figueiras, Zacarías a de Brisan e a
Langosteira se pescabamos ben ás veces iamos á venda no día. No Grove atracabamos na Barrosa, e levábase a pesca por terra. O marisco mantíñase vivo en
gaiolas de madeira con boureles dentro para que se
mantiveran a flote e que fixeran de recheo.
No mar de Ons faenábase na Freitosa, Magalan, Monte Seco a Minguella, Suances e a Porta. (Postas situadas polo Oeste e Suroeste de Ons e a Onza).

Cando as néboas rascaban a barriga polos montes da
Grova e o Galiñeiro e o vento suaba auga doce, había
que fuxir daquela costa.
Vixía na noite e vela, en derroteiro aferrado
E dá fondo á xornada abatida, no aveiro da calma
soñada.
Entre mar e mar, fai abrigo
Paquito o Venturiña, mariñeiro e patrón de litoral
nado no 1932, andou ao mar dende neno, desde os
finais dos anos 30 ata comenzos dos 2000. Contounos
como pescaban as lagostas e lumbrigantes na Francisca, dorna de calime de trece cuartas, con corenta
nasas de encartar.
“Á lagosta traballabamos de día, alá polos anos 40.
Dábamos dous ou tres lances de tres horas durante o
día, e o tempo entre eles dependía de se cambiabas de
mar (posta ou caladeiro). O mellor lance, cando máis
se pescaba, era o que quedaba toda a noite dun día
para o outro. Ao levantar este primeiro lance iscábase
de novo.

A tripulación do Xon número 3, nun momento de descanso.

Andabamos desde A Goeira e Cabo Vicos ata Os Viduidos e Cabalo de Cíes. Tamén traballabamos por
Ons a Onza, cabo Udra o Cabalo de Aldán e a costa
de Soavela. Para o lumbrigante lanceábase de noite.
Iamos vender a Vigo cada dous ou tres días, os prezos
andaban sobre 12 pesetas o quilo de lagostas e a 4 ou
5 pesetas o quilo de lumbrigante entre o ano 1940 e
o 1942. Os centolos nesta época aínda se vendían por
ducia. Se mareabamos o lumbrigante, polos Ramiños,
que teñen marca de Sur, Cabo Vicos a Silleiro e marca
de Leste, o Cabalo de Aldán a un piorno que había en
terra. As Cabadas,con marca de Sur, a beirada NW do

Unha instantánea tomada a finais dos anos 70 no Grove.
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As corenta nasas aparellábanse en dúas caseas de vinte, con 7/8 brasas de faime entre cada unha. Pola tarde
cando entraba a garroa (vento do mar, fresco a duro)
metiámonos en Fedorentos ao abrigo. Se había que
cambiar de posta, facíase con calma a remos ou a vela
en popa, xa que coa meda de nasas a bordo non había
modo de navegar de bolina.

A lagostas vendíase en Vigo. Temos coincidido oito
ou dez barcos do Grove á venda entre racús e dornas,
a vela e a remos. Tamén había algún motor gasolino. Se facía mal tempo esperabamos un día ou dous
e conqueriamos prezo de ata 15 pesetas cada lagosta.

A este oficio andabamos barcos do Grove. Primeiro
con nasas de vimbio máis grandes que as da nécora.
Para ir á venda ou a terra deixabamos as nasas nos Despois viñeron as francesas, que eran de barrotes con
muelles das illas ou nas praias de curro en Ons ou forma de tubo. Despois fixéronse recubertas de rede
na de Rodas en Cíes. Se traballabamos nos Ramiños con estrutura de barrote. As de encartar utilizáronse
quedaban en Couso.
antes por mor de que os barcos, dornas e racús eran
máis pequenos.
Iscabámoslle xurel máis habitualmente, pero tamén
era doado encarnar con faneca ou berete que pescaba- Os franceses traballaban máis a fóra, con balandras
mos a liña. O rancho facíase na lousa cosedoira a base dun mastro de doce ou quince metros de eslora. Tiñan
de peixe que tomabamos pescando a liña. Eran, prin- maquiniña de virar que lles facilitaba pescar en máis
cipalmente, fanecas, lavancos, e algun boi. Tamén la- agua (fondo). Ás veces fondeaban en Fedorentos para
gostas que morrían ou viñan chocas do polbo, congro pasar a noite e mandaban o marisco en barcos con
seco ou maragotas curadas que preparaban en Ons e viveiros. Nós alabamos a man, pasando o calamento
en Noalla e que cambiabamos por peixe fresco. Todo da casea por unha polea montada na proa á que lle
acompañado de algunha pataca ou arroz e refervido chamabamos “cachola”.
as máis das veces, que aceite non había.
Na medida que foi escaseando nos nosos mares fomos
baixando ás costas de Oia e A Guarda. Mesmo nos temos metido en augas portuguesas, maiormente barcos
a motor. Pero a patrulleira Corvina facíanos estar moi
alerta e ás veces escapar deixando as artes no mar.Nos
anos 50 os da Guarda comenzaron a pescar con miños
de tres panos. Era moi perigoso navegar coas nasas a
bordo con mal tempo, pero menos mal que entre mar
e mar fai abrigo”.
Cando fun no vento do mar de fóra,
alento entre mar e mar collía
entre mar e mar moraba
entre mar e mar, do mar vivía.
Teñen chegado a unha flota de vinte embarcacións
do Grove entre dornas e racús a remos, vela e motor,
nos anos 40 e 50. Tamén nos falaron dalgún barco de
Ribeira, de Bueu e de Baiona; non máis de dous ou
tres barcos de cada un destes portos. Nos anos 1966
e 1968 a empresa Pescanova, recén formada, mercou
centos de nasas no Grove para explotar caladeiros
africanos coa pesca da lagosta, levando técnicos de
pesca do noso porto como foron os Xons.
Agradecementos a estes homes que nos axudaron a
saber máis de nós.
Siño Paquito O Venturiña.
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ONDAS DA IRMANDADE
Memoria do asociacionismo mariñeiro sadense

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

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

Aqueles que se asociaron nas primeiras décadas do
século XX, cando eran nenos ou mozos viron chegar o tren que abría aos exportadores galegos as prazas do interior de España. Despois a multiplicación
das fábricas de salgado e conservas, as máquinas de
vapor que impulsaban os bous e parellas de arrastre,
as tarrafas do cerco, os vaporiños palangreiros..., as
cámaras refrixeradas, redes industriais de algodón, o
cerco con xareta, o arrastre con portas.... novidades
que no seu conxunto revolucionaron as beiramares
de todos os continentes. Éxitos, fracasos, dúbidas e
contradiccións repetidos nos peiraos de Galicia, Europa, do mundo. Antes ou despois, coas características propias de cada mar, mesmo con singularidades Dinamita, traíñas, tarrafas e bous
propias en cada unha das nosas rías, os nosos antepasados mariñeiros resultaron ser dos máis prácticos Pola documentación conservada (2), sabemos que

1 Conmemorando ese centenario están realizándose unha serie de exposicións denominadas “Ondas de irmandade. Centenario do asociacionismo mariñeiro eumés”, inaugurada o 3 de decembro de 2008 na Casa da Cultura de Pontedeume, foi realizada por 8mares.com co patrocinio da
Consellería de Pesca. Despois de itinerar polas parroquias e concellos veciños esta permanente na Nova Lonxa da Confraría “Virgen del Carmen”
de Pontedeume. Memoria do asociacionismo mariñeiro sadense. Inaugurada o 10 de decembro de 2010 na Casa do Mar de Sada. Realizada por
8mares.com coa axuda da Consellería do Mar. Agora está itinerando polas parroquias veciñas, institutos e a Escola Náutico-Pesqueira de Ferrol,
volvendo a Sada nas Festas do Carme 2011. Quedará en poder da Confraría de Pescadores de Sada como exposición permanente.
2 Arquivo do Reino de Galicia. Goberno Civil. Asociacións.
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cedían fixeron unha espectacular entrada no peirao.
No mitin unha ducia de oradores (6), denunciaron o
emprego sistemático da dinamita por parte das tarrafas (7), esixindo súa prohibición por prexudicar gravemente o interese dos mariñeiros.

Unha antiga imaxe do coruñés Teatro Circo.

o regulamento da primeira sociedade mariñeira de
Sada, que destaca pola súa belixerancia contra o uso
de explosivos, foi presentado no Goberno Civil o 4
de febreiro de 1909, seguindo o trámite obrigatorio
para ser legalizada (3). Pola hemeroteca sabemos que
o domingo anterior celebrouse no Teatro Circo da Coruña un gran mitin organizado pola sociedade de mariñeiros de traíñas (4) da capital, La Humanidad Libre,
ao que asistiron centos de mariñeiros dos pobos ártabros. As reseñas deste acto publicadas nos xornais
coruñeses (5) delatan a relación directa entre os temas
debatidos no mitin e a constitución da asociación sadense. Relatemos brevemente o acontecido esa mañá
de domingo de inverno.
Uns catrocentos traiñeiros de Fontán, Sada e Pontedeume foron recibidos na boca da ría de A Coruña
polos seus compañeiros de Mera, Santa Cruz, Pasaxe
e da propia Coruña. Xunto a dous vapores que os pre-

A dinamita e outras sustancias explosivas ou velenosas xa estaba prohibida por lei de 1907 (8), polo que
os oradores pretendían a eliminación das tarrafas ou
que estas pescaran só de día, pois pola noite a vixilancia era moito menos eficaz. Entre as intervencións
léronse algúns telegramas de adhesión enviados por
asociacións mariñeiras, algún dende Xixón e dous
moi significativos de Cangas e do Porto do Son. Certamente o conflito non era só no norte da provincia da
Coruña. Tamén nas Rías Baixas e no Cantábrico tentaban asentarse as tarrafas a vapor, topando con forte
oposición (9).
Non era a primeira vez que os colectivos mariñeiros se
oporían á introdución dunha unidade pesqueira nova,
entendida como o conxunto de embarcación, técnica
de pesca e tripulación. Especialmente preocupados se
a novidade resultaba máis eficaz na competencia pola
consecución do primeiro obxectivo da actividade pesqueira, segundo a lóxica industrial: descargar no peirao máis peixe, en menos tempo, con menos homes.
Nese sentido a tarrafa a vapor era moi superior á traíña que, aínda que dispuxera de ata 24 remos, era notoriamente máis lenta, máis dependente das variables
do clima e do estado da mar, a tripulación chegaba ao
caladoiro tras un esforzo importante polo que os lances eran menos... Certo que tarrafa e traíña utilizaban
a mesma técnica de pesca, o cerco con xareta, pero
as dimensións das redes eran de proporción 3 a 1 e
ademais, a tarrafa garantía chegar de volta ao peirao
a tempo de embarcar no tren a parte reservada para
venda en fresco, cousa que a traíña non sempre con-

3 O dereito de Asociación é recoñecido no Sexenio Revolucionario, na Constitución de 1869. Tras algúns retrocesos, será regulado en 1887 coa
Lei de Asociacións. (Gaceta de Madrid nº 193 de 12 de xullo)
4 Traíña.- Arte de cerco con xareta duns 300 metros. A embarcación de dimensións máximas de 11 eslora x 3 manga x 1´2 puntal, podía ter ata doce
remos por banda. Como unidade de pesca aparece no golfo Ártabro no cambio de século. Pescaba co procedemento da ardora (de noite, observando
o ardorío provocado polo movemento do peixe) ou ó caldeo, cebando con raba para atraer os cardumes. Será combatida polos xeitos.
5 Consultados os exemplares do 02 de febreiro de 1909 de El Noroeste e La Voz de Galicia. Respectivamente portavoces oficiosos dos partidos
Conservador e Liberal, soportes da monarquía restaurada. Ambas hemerotecas resultaron de grande axuda no conxunto deste traballo.
6 Entre eles Benito Casal, presidente de La Humanidad Libre, Constantino Piñeiro de Pontedeume e Anastasio Alonso, Angel Aguiar e Juan
Ramos de Sada.
7 Tarrafa: Arte de cerco con xareta que podía medir 1.000 x 50 metros – outros moito máis pequenos chamábanse tarrafillas ou racús– utilizado
dende unha embarcación a vapor que remolcaba dúas lanchas auxiliares. Requiría unha tripulación de ata 30 homes. Pescaba á ardora. Combatida
por xeitos e traíñas, conseguirá introducirse nas rías do golfo Ártabro – con certas limitacións - a partires de 1910.
8 O uso da dinamita, inventada por Nobel en 1866, xa se considera ilícito no Reglamento de la libertad de la pesca reglamentada de 01 de xaneiro
de 1885. Con categoría de delito na Lei de 08 de febreiro de 1907 (sendo ministro de Fomento, Augusto González Besada, un dos líderes dos conservadores galegos). Posteriormente a República multiplicou as sancións en 1935. Franco, o 31 de decembro de 1946, asinou outra lei reprimindo
seu uso.
9 A primeiros de xaneiro de 1906, ante o anuncio de que sairía ó mar unha tarrafa na ría de Vigo, os traiñeiros convocan manifestacións e elixen
comisións para evitalo (Voz de Galicia 09/01/1906). Mentres noutras rías os xeiteiros seguían mobilizándose contra as traíñas. Voadura con dinamita dunha traíña no Porto do Son (Voz de Galicia 24/02/1906).
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seguía. Vantaxes que os traiñeiros non podían negar e
que precisamente eran moi importantes para a segunda parte da actividade pesqueira -en mans dos que se
dedicaban ao peixe en terra– poñer a disposición dos
consumidores un produto valorado adecuadamente, é
dicir, que ofrecera beneficios. Nese sentido a redución
de custes que permitía a tarrafa era determinante.
Polo tanto, os grandes defensores da introdución das
tarrafas eran os fabricantes de conservas, almacenistas de salgado, maioristas, fresqueiros e inversores
capitalistas. De todos eles os primeiros, conserveiros
e almacenistas, estaban especialmente interesados,
pois a técnica do cerco era eficaz cos peixes que eles
procesaban, os que formaban cardumes e grandes
bancos, sardiñas, xardas, xurelos e bocartes.
Agora ben, o problema da tarrafa, que non podía negar ninguén, era un investimento inicial ao que podían
chegar moi poucos, o custe da embarcación. Tamén
tiña o custe social que suporía deixar sen traballo a
centos de traiñeiros, pois unha tarrafa pescaba por varias traíñas. Drama social alleo ás contabilidades das
empresas do sector, pero moi presente na mente dos
mariñeiros reunidos no Teatro Circo. Todos lembraban a chegada das traíñas, só dez anos antes. Tras ser
ben recibidas nas mariñas lucenses, as rápidas embarcacións e a rede de cerco con xareta -inventada pouco
antes nos Estados Unidos- seguiron unha conflitiva
viaxe cara ao sur (10).

Ilustracións sobre os posibles efectos do emprego de dinamita

as forzas foron equilibrándose. En anos de grandes
arribadas de peixe había para todos e as traíñas multiplicábanse. Pero cando faltaba a sardiña as tensións
sociais volvían a manifestarse. Os gobernos da monarquía lexislaban para calmar os ánimos procurando
que a actividade non se paralizase. Rías e caladoiros
galegos, sendo moi ricos, eran tamén moi limitados,
A primeira traíña en faenar no golfo Ártabro foi impolo que a necesaria regulación de artes e vedas preportada por un armador de vaporiños palangreiros. O
tendía satisfacer a todos na procura da máxima produseu labor consistía en subministrarlle sardiñas e xartividade. A secuencia de Reales Órdenes dende 1880,
das para cebaren os anzois, pero os moitos xeiteiros,
ás veces contraditorias, ás veces repetitivas, ás veces
que fornecían os almacéns coas sardiñas en condiindeterminadas e de variadas lecturas, deixa claro que
cións óptimas para o salgado, defendéronse rexamenno poder lexislativo non existe un criterio firme nin
te conseguindo a expulsión da nova arte ata tres mino executivo intención de facelo cumprir. Tales eran
llas máis alá das puntas.
os múltiples intereses contrapostos que o goberno
parece actuar para evitar estoupidos sociais mentres
As rías quedaban para xeitos, xávegas e boliches;
deixa pasar o tempo, consciente de que tarde ou cedo
as costas e fondos rochosos para o trasmallo; e as
acabará impoñéndose a norma defendida polo grupo
primeiras millas para as volantas e os palangres que
social con máis capacidade de presión (Giráldez) (11).
visitaban os hábitats da pescada e para os últimos en
chegar: as traíñas.
Para complicar máis as cousas e confirmar a inoperatividade gobernamental, aparecerá un novo actor,
A demanda das conserveiras e almacéns de salga,
un formidable competidor que ven arrasando, e nunca
sempre en progresión, e a eficacia das traíñas convenmellor dito. Bous ingleses, franceses, belgas, moviceu a algúns xeiteiros que se pasaron ao cerco. No ano
dos por máquina de vapor, rede de arrastre con portas,
1902 xa eran 60 no golfo. O conflito non cesou, pero
casco de ferro e cámara refrixerada. Baixaban do mar
10 En Real Orden de 21/07/1900 se suspenden as matriculacións, ó sur de Cabo Fisterra, de traíñas ou cercos de xareta.
11 GIRALDEZ RIVERO, Jesús: Crecimiento y transformación del sector pesquero gallego (1880 – 1936). Madrid Ministerio de Agricultura. 1996.
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do Norte e o seu radio de acción ía dende Islandia
ata o Sahara. A conflitiva chegada desas máquinas
perfectas de matar peixe tamén estaba na memoria de
todos. Recordemos que as primeiras millas da plataforma continental quedaban reservadas para traíñas,
volantas e palangres. As traíñas pouco a pouco foron
entrando nas rías, facendo retroceder ás liñas de exclusión, mentres no mar aberto permanecían os faluchos de Mugardos e os vaporiños do Bouzas – unha
vintena deles botaba case todo o ano na Coruña, largando millas e millas de palangres cebados con sardiñas ou polbo para capturar pescada, ollomol e congro
que eran despachados por ferrocarril ou consumidos
na cidade.
Na mañanciña do venres 17 de outubro de 1902 varios dos vaporiños palangreiros viron a sete millas das
Sisargas, entre a néboa, a dous grandes pesqueiros
franceses. O luns 20, mentres regresaban á Coruña
achegouse a eles, procedente da boca da ría de Ferrol,
un bou de ferro coa rede largada. O Saint Anne, matriculado en Arcachón (Francia), que xa almacena vinte
toneladas de pescada seleccionada nas súas cámaras
refrixeradas, presenta a bandeira do seu país e fai soar
a serea. O vaporiño de madeira Áurea, dez veces mais
pequeno, tamén pitou. Ficaron un a carón do outro a

un cable de distancia. Acudiron máis vaporiños. Os
franceses recolleron a rede rapidamente e retroceden.
- Esa rede está prohibida!
- Están en augas xurisdicionais! -berran dende os vaporiños.
O bou virou para entrar na ría de Ferrol. Alí presentaron denuncia ante o cónsul do seu país, asegurando
que faenaban en augas internacionais e que os mariñeiros galegos os ameazaran con cortarlles a cabeza. Dous días despois unha lucida manifestación de
vaporiños e faluchos entra en Ferrol para informar e
solicitar a intervención do capitán xeneral do Departamento.
Vagas promesas de enviar algún barco de vixilancia,
por non haber ningún dispoñible nese momento, chamamentos á calma e toma de declaracións dos capitáns dos vaporiños acusados polo francés. Nada máis
conseguiron os manifestantes.
Os incidentes seguiron. Día si e outro tamén os bous
arrastrando e levando por diante os febles palangres,
quedando os mariñeiros galegos sen pesca e sen aparellos. A comisión de prexudicados concreta as súas
queixas: “... no puede tolerarse por más tiempo que
esos buques extranjeros vengan a nuestra casa a exterminar la pesca, destrozando además y llevando los
aparejos de los pescadores gallegos...”. A fin de mes
o tema xa se debate no Congreso. Alí escóitase a que
será a solución: que fora das 6 millas se autorice aos
galegos a pescar con bou. Nas augas internacionais
podía pescar quen quixera como quixera.

Dous anos despois, no 1904, importado por investidores capitalistas, fai base no Muro coruñés o Primero,
bou mercado de segunda man en Inglaterra. Tal foi
Ilustración da tripulación dunha traíña pechando o cerco.
súa rendibilidade que no 1906 o porto de A Coruña,
con 20 bous, é o máis modernizado do Estado (12).
Estranxeiros e nativos non se daban descanso varrendo os caladoiros ártabros. Mesmo os vaporiños palangreiros reconvertéronse en parellas de arrastre. Como
consecuencia de tan intensa actividade a pescada galega comezou a escasear.
A seguridade no traballo
As experiencias vividas pola xeración dos nosos protagonistas tamén incluían dramáticos naufraxios. Comentarei un acontecido só dous meses antes da asemTarrafa con parte da tripulación en Pontedeume. blea do Teatro Circo. Polas súas circunstancias debeu
12 La Voz de Galicia 26/10/1906
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quedar gravado na memoria de todos os coruñeses e
mariñeiros ártabros. A traxedia tocoulle ó bou Unión
número 1, construído en Greenwich en 1894. Mercado por 80.000 pesetas dez anos despois polos armadores Roura e Gallart foi un dos primeiros en ter base na
Coruña. Escapando dunha recente folga local, foi faenar ao norte de África, descargando en Barcelona. Alí
estableceron relacións comerciais integrando a praza
catalá na rede de distribución coruñesa. No momento
da desgraza xa aumentaran a flota co Unión numero 2
e Unión número 3.
Ás dúas da madrugada do 26 de novembro de 1908
o bou, con doce tripulantes, parte do peirao de A Coruña. Logo alcanza a uns vaporiños que saían moi a
modo, facendo soar as sereas pois estaba pechando
a néboa. Apartándose deles o bou sube a velocidade
para adiantalos, abeira o castelo de San Antón e non
se sabe ben como, cabalga polas restingas dos baixos
do Pedrido ata quedar rodeado por unhas penas que,
sen ceibalo, déixano cabeceando. Os golpes da mar
grosa baten no casco á vista, se houbera visibilidade,
do hospital militar da capital.

ros La Aurora comeza unha cuestación pública para
atender as necesidades das viúvas e duns vinte orfos.
Aberta con 20 pesetas o gobernador civil, a continuación, aporta 50. Ao final foron case 3.500 pesetas,
moitas delas recollidas na petición pública celebrada
o domingo seguinte nunha marcha, encabezada por un
orfeón e pechada por unha banda de música, que percorreu durante oito horas as principais rúas da cidade
e os barrios populares. Entre o orfeón e a banda dous
landós nos que viaxaban unha das viúvas, varios dos
fillos e o rapaz supervivente, ofrecendo “un doloroso

Os insistentes toques da serea, os berros e chamamentos de axuda óense na cidade vella, acuden policías, carabineiros, inquedos veciños e curiosos trasnoitadores, pero non poden facer máis que contestar
con palabras de ánimo. Por terra resultaba imposible
achegarse. Da tripulación tres xa quedaron abaixo sen
poder saír, e dous, véndose perdidos, tiráronse ao mar.
Os sete restantes correron a subirse aos paus. Distribuíronse tres en cada un. O fogoneiro, Benito Cruz,
coruñés, chega ao pau do trinquete cando xa estaba
ocupado. Coa auga na cintura diríxese ó de popa,
pero o mar lévao. Neste pau Manuel, Jesús e Fructuoso Mosqueira, tres irmáns de Corme, aférranse á
vida. O cabeceo do barco fai que por veces queden somerxidos completamente. Resisten ata que unha onda
os leva aos tres. No pau do trinquete, mellor situado, peléxase cada centímetro. A marea está subindo e
Daniel Sardina, paleiro coruñés, aferrase ás pernas de
Manuel Devesa, mariñeiro de Corme. Este non pode
subir máis, pois no alto o grumete de 17 anos, Anselmo Fernández, do Vicedo, defende a súa situación
privilexiada. Daniel consegue chegar ata os ombreiros
de Manuel, pero finalmente afrouxa e cede. Despois
desaparece Devesa. Ás 8 da mañá unha traíña tripulada por unha ducia de mariñeiros voluntarios rescata ao único supervivente. Anselmo, orfo de pai e nai,
dará detalles do acontecido para que os redactores escriban, durante varios días, unhas dramáticas páxinas
nas portadas dos xornais que conseguiron sensibilizar
os habitantes da provincia. A sociedade de fogonei-

Vapor do bou ou trole.

Carros na praia de Sada.

Mulleres con cabrías para secar os xeitos na praia de Sada.
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cuadro y excitaban muy vivamente los sentimientos
humanitarios de las gentes”. Ese mesmo domingo viviuse outro momento dramático, moi comentado na
cidade. O último dos irmáns Mosqueira, o máis vello,
tripulante dun pailebote de cabotaxe, desembarcou
ignorante do acontecido. No mesmo Muro soubo do
falecemento dos seus tres irmáns. Tamén foi importante a recadación da función benéfica celebrada precisamente no Teatro Circo polas compañías de teatro
e varietès que estaban actuando na cidade. Houbo colecta en Santiago, Malpica e Madrid e aportaron can-

Unha vista do barrio de Fontán, en Sada.

Un grupo de traballadoras sadenses.

Os xeitos volveron ser útiles na posguerra.

tidades o Concello e a Deputación. Outras suscricións
organizáronas a Liga de Amigos de La Coruña e a sociedade de mariñeiros La Humanidad Libre, xa citada neste artigo, e outras moitas asociacións obreiras.
Tal foi o puxilato caritativo que houbo quen lanzou a
proposta de incluír, entre os damnificados, ás viúvas e
fillos dos tres mariñeiros, veciños de Riazor, afogados
o 24 de maio anterior cando andaban largando palangres xunto a Torre de Hércules e un golpe de vento
viroulles a chalana. Daquela ninguén se ocupou de
socorrer ás familias, “que se ven en la necesidad de
implorar la caridad pública y su situación no puede
ser más precaria”. Aceptada a proposta, fixéronse as
partes entre as once familias do Unión máis as tres de
Riazor. Cada viúva recibiu 768 pesetas, e outro tanto
por fillo. Incluídos os importes recadados no festival
benéfico celebrado un mes despois da traxedia, organizado pola condesa de Pardo Bazán, as súas fillas
Blanca e Carme e o máis selecto da sociedade coruñesa; “un conjunto de señoritas encantadoras, vestidas con un lujo y elegancia admirables ante las cuales
el mísero reportero se inclina reverente...”. Por certo
que o maquinista non estaba ao día nas cuotas da asociación gremial, polo que a viúva perdeu as 6.000 pesetas que lle correspondían como indemnización. Os
compañeiros, para compensala, fixeron unha colecta
voluntaria. Do que non informan os xornais é de se
Roura e Gallart, a casa armadora, cubriu a indemnización que debían asumir por non telos asegurados.
Segundo a “Ley de Accidentes de trabajo” de 30 de
xaneiro de 1900 estaba obrigada a indemnizar a cada
viúva con fillos menores de 16 anos co importe de
dous anos de salario. Cantidade que variaba entre as
aproximadamente 7.500 pesetas que lle correspondían
á viúva do maquinista e a metade desa cantidade para
as viúvas dos mariñeiros e o palista, que eran os que
menos gañaban. Precisamente por non ser citada esa
información dá que sospeitar que evadiron esa obriga,
agochándose tras da xenerosidade popular. Testemuñas da catástrofe, a un cento de metros, os mástiles do
cargueiro Cabo Tortosa de 1200 toneladas, que dez
meses antes seguira o mesmo rumbo e sorte, certo que
sen danos persoais. Por segunda vez no ano volveu
a pedirse que os baixos do Pedrido e das Ánimas se
balizaran cun faro ou unha boia de campá. Tamén foi
moi criticada a inoperancia da “Junta de Salvamento
de Náufragos”. Días despois razoaron os responsables que a tal “Junta só tiña orzamento para pagar un
conserxe e manter un bote salvavidas. Pouco despois
este será dotado cun lanza cabos. Sendo mínimos os
medios de salvamento e grande a competitividade, serán frecuentes as accións temerarias tal como reflexa
Dionisio Pereira: “A necesidade de facer rendíbeis
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os cada vez máis voluminosos investimentos, tamén
obrigaba a pescar máis no menor tempo posíbel e,
debido ó esgotamento dos caladoiros tradicionais, a
desprazarse a mares máis distantes a toda presa, empregando perigosos atallos se era preciso. Ademais,
as grandes distancias a percorrer ata as zonas de pesca
ocasionaban un forte consumo de combustible que, a
falta de espacio nas carboeiras, amoreábase en cuberta facendo aínda máis vulnerábeis as precarias estructuras daqueles primeiros vapores que, de seu, xa eran
demasiado lixeiras para a potencia que desenvolvían
os motores instalados. Os afogados do “Unión”, do
“Weyler nº 8”, do “Estribela”, do “4 Hermanos”, do
“República”, de outros tantos outros vapores e motoras, foron o triste froito da competencia desmedida,
do desprezo ás mínimas condicións de seguridade nas
embarcacións, das esixencias dos armadores para diminuír ao máximo o tempo morto dos desprazamentos...” (13).

A tripulación dunha tarrafa nos 50, da colección de M. Castilla.

Ou mesmo esta información de La Voz de Galicia do
2 de decembro de 1910: “El día de ayer fue de los
más crudos, de los más lluviosos y hoscamente invernales de la temporada. Si esta va a seguir así estamos
lucidos. En el puerto permanecieron fondeados todos
los vapores pesqueros, con la sola excepción de dos o
tres parejas que, pese a lo malo del tiempo y a la señal
Largando o boliche na praia de Morazón, en Sada.
fijada por la Comandancia de Marina a la entrada del
muelle de hierro anunciando que el temporal conti- incluso menor se estaba acompañado polo pai. Para
faenar máis alá das 3 millas debía contar con 14 anos.
núa, no vacilaron en hacerse a la mar…”.
O descanso dominical, mesmo para os mariñeiros de
Precisamente a semana anterior da desgracia do calquera idade, non empezou a respectarse, en parte,
Unión, publícase un Real Decreto (18/11/1908) que ata o ano 1920. Unha durísima folga de cinco meregula o traballo dos rapaces, inspirándose no espírito ses que afectou a todos os portos do golfo Ártabro,
da “Ley sobre el trabajo de las mujeres y de los ni- rematou co recoñecemento, entre outras melloras,
ños” (13/03/1900) pero adaptándoo ás singularidades do descanso dominical con determinadas condicións
propias dos labores pesqueiros. Dado que tales singu- (14). Pero existe documentación que revela que ese
laridades non permitían a vixilancia das leis tutelares descanso era respectado de moito antes. Xa no século
do obreiro-neno como eran procurar a súa instrución, XVII, as ordenanzas da ría das Xunqueiras (Betanduración máxima da xornada de 6 horas con descanso zos) contemplaban duras multas para aquel mariñeiro
non menor de 1 hora, prohibición do traballo noctur- que faenase en día festivo. Por ese motivo, entre 1688
no e en días festivos... o Instituto de Reformas Sociais, e 1692, o gremio de mareantes de Betanzos impuxo
tras detido estudo informaba, e o ministro aprobaba, multas a algúns veciños e mareantes de Ares, Redes,
que os nenos de 10 a 14 anos podían ser admitidos nas Pontedeume, Fontán, Sada, Ferrol e A Graña (15).
faenas da pesca costeira (dentro das tres millas) se o
Dentro das vivencias dos nosos protagonistas tamén
patrón acreditaba que lle facilitaba o tempo preciso
debe citarse o marco político no que se desenvolve o
para adquirir a instrución primaria. Esta idade podía
incipiente asociacionismo sadense. O distrito electorebaixarse aos 9 anos se o neno sabía ler e escribir e
ral de Betanzos, ao que pertencía Sada, respectaba á
13 PEREIRA, D.- “Mar dos galegos no tempo de Manoel Antonio”, en “Manoel Antonio: Embarcados nun cantar”, A Nosa Cultura nº 16, Edit..
A Nosa Terra, Vigo 1996.
14 Aínda na posguerra volverase atrás, sendo habitual que as tripulacións das tarrafas de Sada traballaran domingos e festivos. Mesmo o traballo
infantil era permitido. Actualmente, moitos dos mariñeiros que naceron antes do 1960 acordan ir ó mar con menos de 14 anos.
15 NUÑEZ VARELA, J.R..- Miscelánea de Mareantes. Programa oficial de fiestas. Betanzos 2002.
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A factoría viguesa do sadense Antonio Sanjurjo Badía.

súa maneira a quenda dos partidos. Esa longa etapa
na que a fraude electoral estaba institucionalizada, e
correspondía ao gobernador civil de cada provincia
garantir a libre acción da rede caciquil do partido ao
que lle correspondía gañar. Hoxe, por poñer un caso,
tocáballe aos liberais, e nas seguintes tocáballe aos
conservadores. En Betanzos por un tempo así foi
pero, seguramente por un pacto local, deberon considerar que esa quenda en lugar de ser cada elección podía ser cada tres. Así vemos como ó liberal Eduardo
Gasset Chinchilla adxudícanlle tres actas seguidas e a
continuación o conservador Pedro Miranda y Cárcer
será agraciado de forma equivalente. Pero os nomes
non merecen especial atención pois ser deputado por
un distrito non significaba o menor compromiso cos
electores. O dereito de sufraxio era universal para os
homes dende as eleccións de 1891. Un par de meses
antes das votacións, que daquela eran cada dous anos
aproximadamente, púñanse de acordo conservadores
e liberais sobre o candidato escollido para representar
un distrito determinado, podía ser un perfecto descoñecido na comarca. De feito o seu nome aparecerá
gañador, moitas veces con máis do 90% dos votos,
sen que necesariamente fixera campaña, e unha vez
elixido podía non ir nunca a visitar aos seus representados. A alta política monárquica limitaba o seu
contacto coa realidade do país a mercar fidelidades a
cambio de favores distribuídos polas extensas redes
caciquís que chegaban ata a última parroquia, ata a
última urna, ata o último caseiro, ata a última vaca
posta, ata o último pasaxe para América. Si é importante saber quen mandaba nas Mariñas. O home do
que, segundo Xaquín Costa, “sen a súa vontade ou
beneplácito non se movía unha folla de papel”. Esta
responsabilidade recaía en Juan Armada Losada, marqués de Figueroa. Dirixente conservador da provincia
que recibiu dende o berce, como patrimonio familiar,
o poder político (16). Neses tempos, Juan Armada era

ministro de Gracia y Justicia e estaba movendo todos os fíos para desartellar o movemento dos solidarios que, en plena expansión, implantaba asociacións
agrarias en todos os concellos do cacicato. Mesmo en
Sada, catro meses antes de fundarse Vigilancia de la
ría, constituíase a asociación de agricultores de Santa
María. O ideario anticaciquil dos solidarios, proclamado aos catro ventos mariñáns polo sadense Manuel Lugrís Freire, procuraba o obxectivo de facerlle
fronte electoral ó marqués-ministro e aos seus homes
de palla. Agardando as previsíbeis consecuencias de
tal ousadía, obrigábanse nos estatutos da sociedade a
“proteger a los socios ante toda clase de autoridad gubernativa”. Evidentemente referíanse, sen necesidade
de citalo, ao activo gobernador civil, Felipe Crespo
de Lara, que fará o sucio traballo de acosar aos dirixentes agrarios, coordinando a xuíces, garda civil
e xornais monárquicos nas actividades represivas e
deslexitimadoras. Nas pequenas vilas mariñeiras o
mundo do mar e o do campo estaban estreitamente
vencellados. De feito La Hermandad Marítima, a primeira asociación mariñeira do golfo Ártabro -fora da
Coruña cidade- foi constituída en Pontedeume un ano
antes, tendo grande participación os solidarios eumeses. No caso da asociación Vigilancia de la ría non
pode establecerse esa relación directa entre mariñeiros e solidarios aínda que estes, sen dúbida, estaban
presentes. Uns poucos anos despois, o movemento
anarquista, xa desaparecidos os solidarios, será o protagonista incuestionable no mar Ártabro.
Para rematar volvamos ao Teatro Circo da Coruña.
Aquela mañá os traiñeiros están demostrando o seu
poder, a súa unión e o seu medo. Poder pola eficacia
na pesca que sentenciou ao último cerco real, o último cedazo. O antigo rei das rías que desapareceu
para sempre derrotado pola traíña e o cerco con xareta. Tamén están demostrando a súa unidade, que lles
permite romper as liñas de exclusión facendo recuar
aos xeitos. Cando chegaron as traíñas quedaron afastadas a tres millas da costa. Despois a liña ía de punta
a punta, e agora xa poden faenar en media ría, pois a
liña vai dende o castelo de Ares ata punta Lourido.
Pero no Teatro Circo tamén están demostrando o seu
medo ante a competencia da poderosa tarrafa, por eso
queren presionar ao goberno para prohibila. O compañeiro asturiano confirma que, só un mes antes, a
tarrafa quedou prohibida en Xixón. Por qué non na
Coruña? Co fervor do mitin os mariñeiros de Sada
quedaron conxurados en constituírse en asociación, e
o nome que escolleron, Vigilancia de la ría, deixaba clara a intención dos fundadores. A ría era de-

16 BRISSET MARTIN, X: “Os solidarios ante o invicto marqués”, Cátedra Revista eumesa de estudios. 2010.
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les, colectivamente, e respondían da súa salvagarda.
Comprometíanse a denunciar toda embarcación que
operase con explosivos ou utilizase aparellos fora dos
límites marcados. Debían reunir a todos os obreiros
que compoñen o ramo de mariños para mellorar as
condicións morais e materiais, inculcando principios
de solidariedade, unión e harmonía. Debían ser solidarios con todas as sociedades obreiras de resistencia
que perseguisen a mellora da clase e ofrecer apoio
moral e material ao socio que fose atropelado na súa
dignidade e dereito. O seu lema: “Todos para un e
un para todos”. Entre as primeiras xestións conseguen a promesa do comandante de Mariña de Ferrol
de enviar unha lancha de vixilancia. O 22 de marzo de
1909, mes e medio despois, un R. D. apraza a entrada das tarrafas nas rías ártabras. De momento quedan
excluídas máis alá da liña Punta Langosteira-Prioriño
Chico. Pero marca ata o 31 de decembro de 1910 para

que os armadores máis pobres evolucionen dende a
traíña cara á tarrafa, que quedaría sen limitacións dende esa data. Inmediatamente será protestado en todos
os peiraos e probablemente sexa o motivo da dimisión da directiva da asociación sadense.
A victoria do vapor foi total, e a tarrafa convértese na
raíña do golfo. De feito, a partir de entón o mariñeiro
que non atopase traballo nos vapores malvive agardando o momento de emigrar. Sada destaca por contar, neses anos, con poderosas sociedades nos Estados
Unidos e en Arxentina que participaron activamente
no progreso da vila (17). Seis anos despois, no 1915,
os mariñeiros de Sada seguían pedindo a lancha de
vixilancia (18). Entremedias, o tremendo conflito da
ardora provocará manifestacións a favor e en contra
en cada vila ártabra, merecendo outro traballo aparte.

Traíñas coas velas despregadas e as súas tripulacións remando para entrar no porto da Coruña
17 Os dous alcaldes da República en Sada, Justo Rodríguez Pérez e Antonio Fernández Pita – fusilado no castelo de San Antón no 36 - eran mariñeiros emigrados.
18 La Voz de Galicia 17/09/1915.
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DANIEL PAZÓ VILA
Rendido, desarmado, pero nunca vencido (1)

José Manuel Rodríguez Crespo
Sección Marítima do Instituto de Estudos Miñoranos
O Señor Daniel Pazó Vila foi un conveciño noso que
naceu o 19 de xuño de 1914 no barrio da Tarela da
parroquia de Nigrán no concello do mesmo nome, e
que inventou, entre outros, os casulos para carnada
das nasas do polbo, que actualmente son usados en
practicamente todas as nasas polos nosos mariñeiros
da pesca de baixura.
Home de firme determinación e vontade e dotado dunha grande intelixencia natural, pero sen máis estudos
que os das catro regras na escola da súa parroquia e
os que lle deu a Armada da República Española, onde
tras os cursos correspondentes chegou a ser Cabo
Apuntador de Artillería (daquela as “clases” eran mariñeiro especialista, mariñeiro preferente, cabo, sarxento e brigada).
Ingresa na Armada da II República Española como
mariñero voluntario en setembro de 1934, e loita na
guerra civil defendendo a legalidade do réxime democraticamente elixido, primeiro a bordo do acoirazado
Jaime I, sendo dos poucos sobriviventes da explosión
por sabotaxe do acoirazado dos mil e algo homes que
se atopaban a bordo, da cal arrastrará secuelas toda
a súa vida, cando precisamente atopábase facendo
o curso de cabo artilleiro, posto que foi neste barco
onde se instalou provisoriamente a escola de artillería
para clases (lembremos que daquela a escola de artillería da Armada – o polígono de Tiro “Janer”- atopábase en Marín en poder dos sublevados).
Logo é habilitado para ocupar un cargo de certa responsabilidade coma o de dirixir o emprazamento das

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

1 Cita de Daniel Pazó Vila o 27/11/84 na carta a don Roberto Dorado, Director do gabinete da Presidencia do Goberno de Felipe González
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a vixiar o porqué disto e descubriu, vendo desde a
superficie co espello (un caixón co fondo de cristal),
que os polbos púñanse na boca da nasa, pero sen entrar, e introducían os seus raxos (tentáculos) e collían
a carnada, que daquela metíase nunha especie de pincho moruno feito de aramio. Daniel entón empezou
a darlle voltas á cabeza para inventar un dispositivo
que impedise isto, e chegou ao invento do casulo que
a continuación se describe.

Daniel Pazó Vila traballando nas súas nasas

lla como práctico local de pesca nos dous pesqueiros
de baixura que construíu el só, o «Pinta de Colón» e
«El desconocido», onde co paso dos anos acada unha
grande experiencia e saber mariñeiro; moitos destes
saberes levounos con el á tumba. Produto desta experiencia, da súa intelixencia e das súas dotes de observación, inventa unha nasa pregable e o seu máis
importante achado: os casulos ou bolsas para carnada
das nasas para pesca do polbo, dos que chega a facer
tres prototipos diferentes e a patentar o 3º deles. Patente que lle é recoñecida, pero que finalmente non
puido rexistrar por carecer dos fondos económicos
que lle pedía o goberno para facer efectiva a patente.
Finalmente, aos 94 anos de idade e tras unha longa
vida de traballos e padecementos, falece na súa Tarela
de toda a vida o 19 de Marzo de 2008.
A Daniel Pazó viulle a idea de inventar algo que mantivese a carnada máis segura dentro da nasa ao ver
que lle viñan moitas nasas baleiras e sen cebo. Púxose

Manuscritos explicativos da confección dos casulos do puño e
letra de Pazó Vila.
Se a bolsa vai pegada á face vai pola parte de fóra do tubo que
ao ser colocado de arriba da nasa para dentro. A n.º 1 é a parte
de arriba e o n.º 2 é a parte de abaixo dentro da nasa.
Esta bolsa é metálica e vai pegada ao tubo da entrada cunha
galería no tubo para meterlle o cebo dentro e logo unha tapiña
metálica que pode ser dun material flexible pra que se cinga ben
á galeria de meter o cebo e descebar cando se termina a faena
de pesca. A tapiña maior cá entrada da galería.
Aramio de tres milímetros de groso para enfiar nel os casulos.
O importante é que a carnada ou cebo vaia sempre dentro do
casulo para mellor captura do polbo.
Cordón para o amarre dos casulos co cebo dentro (da nasa)
pegado sempre á face; a face pode ser cilíndrica ou cónica e de
calquera material que conveña ao pescador.

Apto pra meter o cebo dentro.
Aberto aínda non apto.
Estas formas poden ser metálicas, plásticas ou de fío forte tamén
poden ser sen estas argolas de amarre, estes casulos variados
son para segundo a clase de nasa que se use. O esencial para o
polbo é (isto) non poidan rouba-lo cebo de dentro das nasas.
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Dobrando un extremo enriba do outro tanto que sexa metálico
coma plástico e así queda o casulo en perfecto estado para usalo; a malla non convén que sexa demasiado miúda; esta é un bo
tipo de malla.Hai que xuntar os extremos das frechas dobrando
un extremo e coséndoo ou soldándoo; se é de plástico coséndoo
con forte fío ou con pegamento ou con calor forte.
Estes casulos inveiteinos por que os polbos desencarnábanme
as nasas e nasas sen cebo non pescan; o polbo é un peixe listo
pra comer.
Largaba as nasas eu polo día en pouco fondo e observaba como
me roubaban o cebo de dentro. Pegábanse ao lado da face
ou sexa da entrada por onde entran para dentro e metían os
«Raxos» ou sexa os tentáculos a dentro da nasa e traíanse para
fóra toda a «carnada» ou sexa o cebo quedando a nasa inutilizada sen poder pescar e había que cebalas de novo as que
desencarnaban.
Tiña que levar máis cebo do necesario, menos pesca e máis traballo, ata que tantas probas fixen e tanto estudei nasas de varias
formas na entrada ata que lle dei no cravo, isto é o esencial para
toda clase de nasas, principalmente para o polbo que cando…

As bolsas poden ser tamén feitas con fío de plástico para captura do peixe branco:
Está en branco, ten que ser malla tamén todo un mesmo corpo,
como sexa a nasa así se prepara o tipo de casulo, ou sexa bolsa
que garda a carnada.
As bolsas poden ser tamén feitas con fío de plástico para captura do peixe branco.

… Viu comigo o biólogo e xa informo no parte que puxo sobre as
nasas pregables que eu presentei que eran especiais para captura do polbo e non me interesei en patentar as nasas aquelas.
Teño varios tipos pregables; pero o que sí quero se pode ser é
patentar os casulos por que é meu invento absoluto; pódense
chamar casulos en galego e en castelán bolsas para protección
do cebo que vai ir dentro das nasas.
Señores perdoen pola miña falta de ortografía, fago o que podo,
a miña vida foi sempre no mar caseque sempre só un fillo me
acompañou -7 anos- cumpriu a «mili» e foise, é lei de vida así,
son un supervivente do «acoirazado Jaime I» ferido na explosión
e cada vez ao longo dos anos máis sigo sufrindo, unha aperta
para todos os que nos colleu naquel entón:
Repito o meu interese é patentar estas bolsas protectoras do
cebo de calquera tipo de nasas e a cualquera tipo de pesca que
se poidan adicar con bolsas metálicas, plásticas, de fio de calquera clase ou fío de plástico para calquera clase de pesca a
que se dedique este tipo de bolsas. Cadradas, cónicas máis ou
menos a convir, estreitas e cortas ou longas como o pida a clase
de nasa que se use e para clase de pesca que se empregue, as
mallas como lle conveña ao pescador, máis abertas ou máis pechadas, hoxe día da data 21-5-1992.
Pontevedra Nigrán Tarela.
Daniel B. Pazó Vila. (Mandei para Madrid as fotocopias destes
papeis o día 20-5-de 1992).
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Como todo invento inicial pasa por fases de diversos
prototipos e modelos ata chegar ao modelo definitivo;
neste caso, Daniel ideou tres modelos (como se poden
ver nas seguintes fotos) e que como todo na realidade
o máis sinxelo e práctico acaba sendo o mellor. Iso foi
o que lle pasou a Daniel co terceiro modelo que é o
que actualmente se utiliza en todas as nasas do noso
litoral.

Cordón que amarra a bolsa co seu cebo dentro.
Poden ir amarrados por riba e por baixo como mellor lle conveña ao pescador, o esencial é que o cebo vaia protexido dentro
das bolsas.
Punta (cravo) metálica que amarrada polo centro obriga a pechar a boca da bolsa.
Fío que amarra aos dous extremos da bolsa. E vai colocada
dentro da nasa na parte que mellor lle conveña ao pescador o
máis esencial é que estas bolsas vaian adheridas á face da entrada da nasa pola parte de dentro por suposto quedando a boca
de entrada franca. E isto constrúese de tea metálica de calquera
clase ou de fio de: Rede forte ou de tea plástica, e isto é todo. A
miña preocupación é que se vostedes me dan a patente ou sexa
aprobado. Non sei, verei se poderei pagar todo dun golpe. De todos os xeitos prégolles que me comuniquen o que vostedes vexan
xusto, Deus guarde a vostedes moitos anos. Espero e respecto as
decisións de vostedes.
(Pontevedra Nigrán Tarela) Daniel B. Pazó Vila.

Unha vez cebadas as bolsas levan unha tapa na parte alta de
fóra para que o polbo non poida abrir e dese xeito ten que entrar
dentro, é moi larpeiro.
Entrada, para iscar (cebar) igual que a outra parte.
O que interesa para min son as bolsas pra protexer o cebo dentro das nasas para captura do polbo principalmente, trémeme
moito a man, eu desexo que entendan ben o que lles explico,
pregúntenme se teñen algunha dúbida.
Cebo en castelán, aquí dentro, ou carnada en galego.
Estas bolsas van amarradas ao tubo da entrada da nasa, ou sexa
a FACE. «Unha visual da nasa sen rede de cobertura». Lámina
máis grosa para o lastre da nasa.

Este foi o primeiro modelo ideado. Na foto vese o
tubo da boca da nasa por onde entraría o polbo, e nos
lados, en senllos buracos feitos no tubo da boca, van
adosadas as bolsas de rede metálica onde se metería
a carnada e taparíase o buraco coas chapas que colgan. Como a cabeza non para, o proxecto inicial foi
pulíndose e daquel primeiro pasouse a outro onde as
bolsas van cosidas directamente ao corpo da nasa e
cébanse dende o exterior sen a molesta manobra de
ter que meter a man por dentro do tubo. Neste paso a
tea metálica xa é substituída por tea plástica normal
e corrente.

Daniel seguiu buscando a practicidade, sempre coa
cabeza posta no traballo a bordo das embarcacións,
cebando e largando, o cal demostra o seu profundo
coñecemento do traballo do pescador e o seu afán por
simplificar ao máximo o proceso de iscar, largar e recoller. Procesos nos que se precisa perder o mínimo
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de tempo e enerxía. Un traballo físico duro e ás veces pintou o barco totalmente de gris. Ambos os dous
esgotador como é a pesca, sobre todo, con mal tempo barcos foron feitos na súa casa da Tarela, en Nigrán.
A maiores tamén inventou unha nasa pregable cuxa
en embarcacións pequenas.
principal avantaxe era que oito nasas pregadas ocuDespois de realizar varias probas, Daniel Pazó dedu- paban o mesmo espazo que unha das outras; a este
ciu o prototipo final, tan sinxelo como xenial. Mellor modelo de nasa pregable el bautizouna co nome de
que estar fixos, os casulos móbiles fanse firmes dentro “Nasa Pazó”, da cal axuntamos os planos e memoria
da nasa por unha pequena rabiza rematada nun cravo: explicativa do seu invento. Desgraciadamente só cona carnada non se escorre, pode ser collida polo polbo servamos unha das follas da memoria explicativa e o
cos seus raxos pero non pode roubala nin levala fóra plano xeral co que Daniel tamén tentou patentar.
da nasa quedando atrapado no interior.
Como se facía con anterioridade
O invento de Daniel Pazó veu substituír a un utensilio
anterior; tratábase dun aramio a xeito de «pincho moruno» onde se ensartaba a sardiña “ao espeto”, e polo
extremo redondeado amarrábase dentro da nasa. Isto
traía o risco de que o polbo (animal intelixente onde
os haxa) cos seus tentáculos o collese e desenfiase a
sardiña sen quedar atrapado na nasa.
O día 30 de setembro de 1992 Daniel Pazó presentou
solicitude da patente no Rexistro de Patentes e Marcas. O papeleo levou o seu curso, e recoñecíanlle a
propiedade do seu invento, previo pago das taxas correspondentes. Finalmente a patente non chegou a facerse efetiva porque Daniel Pazó Vila non tiña fondos
económicos para pagar as elevadas taxas de rexistro
da patente, pese a que solicitou a exención das mesmas por ser pensionista de baixos ingresos.

Deseño da Nasa Pazó.

Máis adiante, un industrial de Madrid enterouse do
seu invento e desprazouse ex professo a Nigrán, tentando mercarlla. Pero Daniel, cun elevado sentido
altruísta dixo “que a patente, ou era del, ou sería de
todos” e non lla vendeu. O resto da historia é a coñecida por todos: o invento correu como a pólvora por
todo o litoral galego, tendo o porto de Panxón como
epicentro, ata chegar a ser algo tan común e extendido
hoxe en día, que ninguén pensaría que fose un invento
de alguén en particular.
Finalmente quero facer patente a coraxe e determinación de Daniel Pazó, porque ademais do seu invento
máis trascendental (os casulos das nasas), el soíño
sen ser carpinteiro de ribeira, construíu dous barcos
de pesca (o “Pinta de Colón” e “El Desconocido”) na
súa casa e nas escasas horas libres que lle deixaba o
seu duro traballo na pesca coa única axuda dos seus
fillos aínda menores. Do segundo barco que construíu
el soíño, “El Desconocido”, como detalle curioso temos que comentar que para poder botalo ao mar tivo
que derribar un dos muros da casa para poder sacalo
en camión, e que facendo honra ao nome que lle puxo

Solicitude presentada por Pazó no Rexistro da Propiedade.
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CRÓNICAS MURADÁS

Sole Rei

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

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

Embarcacións a piques de facerse ao mar / S. Rei

A de Muros é unha desas vilas cheas de encanto nas
que os veciños teñen sabido conservar o mellor do seu
municipio. Aínda que as evidencias da modernidade
se deixan notar coma en calquera outra localidade da
xeografía galega, as súas son rúas cheas de encanto,
que non deixan obviar ao que camiña por elas que se
atopa nunha vila mariñeira.
Por se as calexas empedradas e estreitas, cheas de
recunchos resgardados e acolledores, non tivesen
atractivo suficiente para contentar aos visitantes, nos
Encontros de 2009 os veciños fixeron un exemplar
exercicio de coordinación, e conseguiron converter
as rúas da vila nun museo temporal. Segundo contan os máis veteranos destas citas mariñeiras -aqueles
que estiveron en Ferrol ou Poio e mesmo chegaron
ata a localidade francesa de Brest para participar neste evento- a muradá foi, de feito, a maior mostra de
vontade participativa vista ata a data nuns Encontros.
85
Cronicas Muradás

ARDENTÍA

Máis aló do traballo desenvolvido polos membros das
asociacións Mar de Muros e Canle de Lira, anfitrioas
dos Encontros de Muros, toda a poboación se implicou para facer que os que se achegaron neses días ao
municipio se sentisen coma na casa. Quen dese un
paseo polo casco antigo da localidade (que ocupa
case toda a vila) podía aprender co exemplo como se
realizaba, en tempos, o secado de peixes coma os congros e as sardiñas que, ensartados en paus, colgaban
ao sol. Ademais, os veciños instalaron mostras que
daban unha idea da fasquía que no seu día tiveron os
interiores das casas da vila.
Máquinas de coser antigas, lareiras, barrís para o viño
e ata cociñas de ferro de distintos modelos foron sacados ao aire libre para que todos puidesen velos. Mesmo houbo quen aproveitou para amosar a pé de rúa
as súas mermeladas, confituras e ata xabóns feitos na
casa, cuxos doces arrecendos chegaban ata os narices
dos paseantes e impregnaban o aire da vila, mesturándose co inconfundible arrecendo a salgado do mar
muradán.

Vista duns balcóns nunha rúa de Muros / S. Rei

En Muros non quedou un só aspecto da vida tradicional local por amosar. Baixo as carpas ubicadas
nas inmediacións do porto instaláronse distintos artesáns. E non só estaba permitido mirar, senón que
quen quixese aprender dos expertos podía participar
nos variados obradoiros.
Mentres nun posto se amosaban encaixes de Camariñas, a escasos metros tecíase liño; non moi loxe do
lugar onde un grupo de mulleres se afanaba en confeccionar os sombreiros coñecidos co nome de sancosmeiros, cos que antigamente as veciñas do litoral
galego se protexían do sol.

A pedra é a protagonista do casco urbano muradá / S. Rei

Unha moza olla unha embarcación exposta na rúa / S. Rei
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Tamén houbo tempo en Muros, coma en Encontros
anteriores, para os talleres máis estreitamente relacionados co mar, e os profanos na materia tiveron
ocasión de aprender os rudimentos da navegación e
da cabullería, os segredos de redes e nasas e mesmo
de adquirir unhas nocións de carpinteiría de ribeira.
En Muros tampouco esqueceron aos nenos, e mentres
os adultos disfrutaban das exposicións, navegaban
ou daban un paseo polos pantaláns, os máis cativos
podían pasar o tempo pintando ou modelando barro,
sempre baixo a supervisión de monitores. Os rapaces
máis ansiosos por emular aos seus maiores e botarse
ao mar a bordo dunha dorna tamén deron as primeiras leccións de remo; cos pés, iso si, ben chantados
en terra, á espera de que lles chegase a idade de obter
o permiso de mariñeiro ou patrón.

Unha vista dos pantaláns de Muros, con velas de distintas
embarcacións despregadas / S. Rei

marítima presentaron as embarcacións e as súas tipoAínda que como adoita ser habitual nos Encontros de loxías e explicaron as súas singularidades. Desde os
Embarcacións Tradicionais os días veñen seguidos xeitos de armar as velas ata os de colocar as madeiras
de noites habitualmente longas, xa de mañá a vida e que forman o casco da embarcación, nos percorridos
o barullo enchían a vila, especialmente nos arredo- non quedou un detalle sen mentar nen unha dúbida
res do porto. Alí, en sucesivas quendas organizáron- sen contestar, e os que nos estreábamos na cita mase percorridos nos que os máis expertos en cultura rítima marchamos dela co engado de ter aprendido a

Exposición de máquinas de coser nunha rúa / S. Rei
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diferencia entre as dornas de tope e as de calime, entre
outras cousas. E, desde logo, con ganas de máis.
O programa de actividades en terra tivo lugar tamén
para a posta en común de colectivos e especialistas.
Foi nas Xornadas Técnicas que, baixo o título “Ecomuseos e desenvolvemento sostible. Experiencias e
bases teóricas. Proxectos de dinamización e posta en
valor de elementos culturais marítimos”, contaron
coas aportacións de expertos chegados de distintos
puntos de Francia, Croacia, Portugal, Galiza, Catalunya e Andalucía. Ademais, na zona reservada para
os postos das asociacións era posible achegarse ás actividades e ao traballo de diversos colectivos vinculados á cultura marítima e fluvial.

O obradoiro de liño / S. Rei

E como non lembrar as sesións de navegación, alma
de todos os Encontros de Embarcacións. En sucesivas xornadas o mar de Muros inzouse de velas brancas que, enchidas polo vento, contribuíron a formar
unha estampa que moitos non esquecerán na vida. As
actividades máis competitivas, como as regatas, compartiron o tempo coas máis lúdicas. E moitos fomos
os que embarcamos onde puidemos e nos botamos
ao mar para disfrutar dunhas vistas da costa muradá

Unha vista do porto de Muros / S. Rei
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que nunca antes tiñamos disfrutado: a perspectiva do
pobo visto desde o mar. Esa que para os avós de hoxe
en tempos era o pan de cada día, e que para as novas
xeracións, en xeral afastadas dos xeitos de vida de
antano, constitúe un espectáculo tan pouco habitual
como emocionante.
A imaxe dos pantaláns ateigados de fermosas embarcacións de distintas facturas e tamaños, pero todas co
regusto da tradición impregnado nas súas fasquías,
constituía un espectáculo digno de ver. Non todos
puideron embarcar na dorna desexada, pois moitas
tripulacións viñan completas e as prazas vacantes
eran escasas. Aínda así, non faltou inventiva, e entre
os veciños houbo quen desamarrou o bote ou a chalana e se botou ao mar sen máis motivo que o de sentir
a brisa no rostro e respirar a enerxía e a ledicia dos
participantes dos Encontros que traían as ondas.
A hospitalidade dos muradáns, que non tiveron reparos en prestar aos convidados a sombra dos seus
fermosos soportais e de abrirlles as súas portas, sumada ao entusiasmo de todos os que nos demos cita en
Muros, conseguiu crear un ambiente que moitos tardaremos tempo en esquecer e que, sen dúbida, deixou
semente de máis Muros, e de máis Encontros.

Chegada ao porto / S. Rei

Dúas veciñas especialmente vestidas para a ocasión observan o peirao muradán / S. Rei
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A tripulación da Laranha / S. Rei

Presentación de Ardentía no posto da FGCMF / S. Rei

Amarrando a dorna / S. Rei

Veciños caracterizados. / S. Rei

O obradoiro de barro entretivo aos máis cativos / S. Rei

Unha exposición de maquetas de barcos / S. Rei
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Oobradoiro de sancosmeiros, que serviu, ademais, para fomentar o intercambio interxeracional / S. Rei

Un dos nenos que participou nos obradoiros de navegación, que permitían practicar o remo en terra / S. Rei
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Nunha das prazas de Muros instalouse unha estructura coma as que antano se empregaban para secar os congros / S. Rei

Nas exposicións instaladas nas rúas tamén podía verse o tradicional xeito de ensartar xurelos nun pau para secalas / S. Rei
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Un momento de descanso das tripulacións, amarradas no porto / S. Rei

Os pantaláns do peirao muradán enchéronse de velas despregadas e listas para facerse ao mar / S. Rei
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SINO DE PROA
E.X.I.L.

DE PONDAL AO BATALLÓN LITERARIO
(120 ANOS DE POESÍA NA COSTA DA MORTE)
Modesto Fraga e Miro Villar, Sotelo Blanco Edicións
Os poetas Modesto Fraga e Miro Villar xuntaron talento e esforzo para nos
ofreceren unha compilación que ten
como obxectivo fundamental achegar
unha visión panorámica da produción
lírica feita por escritores da Costa da
Morte (entendendo por tal a área que
vai das Illas Sisargas á península de
Fisterra) desde finais do século XIX,
concretamente desde os “Queixumes
dos pinos” (1886) pondalianos, ata a
actualidade.
Para incluíren un autor ou autora na
escolma, puxeron os editores como
requisitos xerais que tivese cando
menos un libro individual de versos
publicado e que presentase vínculos
evidentes, por nacemento, familia,
residencia, etc. coa zona en cuestión.
Os autores vivos (Marilar Aleixandre,
Miguel Mato Fondo, Alexandre Nerium, Paco de Tano, Rivadulla Corcón, Francisco Souto, Miro Villar,
Serxio Iglesias, Rafael Lema, Xosé
Manuel Varela, Rafa Villar, Estevo
Creus, Modesto Fraga, Xosé Manuel
Lema, David Creus, Suso Bahamonde
e María Lado) responsabilizáronse da
súa propia escolma de textos; mentres
que da peneira na produción poética
dos xa defuntos encargáronse, basicamente, Miro Villar (para os casos
de Victorino Abente, Gonzalo López
Abente, Evaristo Martelo Paumán,
Xervasio Paz Lestón e Antón Zapata),
Miguel Mato Fondo (para o caso de
Pondal), Xosé Manuel Varela (para o
de Labarta Pose) e Xosé Mª Rei Lema
(para os de Caamaño Devesa e Teodoro Morgade).
Polo volume van desfilando poesías
de todo tipo e condición, con enorme
variedade nos temas, no estilo, no enfoque e mesmo no mérito. Mais non
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hai dúbida de que unha das presenzas
constantes, abordada dun ou doutro
xeito por case todos os autores escolmados, é o mundo do mar.
As paisaxes costeiras mestúranse cos
recordos de infancia en Pondal, nos
poetas muxiáns Victorino Abente, Paz
Lestón e Gonzalo López Abente, no
poeta de Malpica Paco de Tano, nos
de Cee Rafa Villar e María Lado e
mais nos fisterráns Modesto Fraga e
Alexandre Nerium.
Actitude hilozoísta e espírito de vangarda hai na obra do malogrado poeta
de Baio, Teodoro Morgade, morto con
tan só vinte anos cumpridos. Outros
autores enfocan o seu canto ao duro
traballo no mar, rendendo homenaxes
aos protagonistas dunha epopea sen
máis armas que os barcos, as nasas
e os trasmallos. Así o poeta de Laxe,
Caamaño Devesa, canta os lobos de
mar fisterráns, mentres Antón Zapata
retrata o carrexo das redes e evoca o
naufraxio do Serpent no Boi de Camariñas.
Miro Villar, pola súa vez, describe con
mestría o perfil poético dos ghameleiros (“en cada mariñeiro dorme un ser
mitolóxico”…), Paco Souto canta as
percebeiras e Rivadulla Corcón brinda polos “vellos mariñeiros / que converten o mar en algo humano”.
Polos camiños do devir existencial (o
tempo, a morte, a dor, a soidade…)
aparecen as citas mareiras e os referentes costeiros doutros autores antoloxizados, como Estevo e David
Creus, Suso Bahamonde, Marilar
Aleixandre ou Serxio Iglesias, sen
que falten notas combativas, iradas
e críticas coa catástrofe do petroleiro
Prestige como pano de fondo.

ARDENTÍA

TRÁFICO MARÍTIMO E FLUVIAL NOS
PORTOS DO SUR DA PROVINCIA DE PONTEVEDRA
(SÉCULOS XIII-XVII)
Ernesto Iglesias Almeida, Editorial Toxosoutos
A documentación que se garda no Arquivo da Catedral de Tui é a base sólida deste breve pero valioso traballo
de divulgación (132 páxinas) asinado
polo arquiveiro xubilado e Cronista
Oficial da vila tudense Ernesto Iglesias Almeida, que xa tiña dado ao
prelo, directamente en castelán, opúsculos sobre a cultura marítima na diocese como “Los antiguos ‘portos’ de
Tui y las barcas de pasaje a Portugal”
(1984) e mais “Notas históricas del
Bajo Miño: puertos barcos y pesqueros” (1988).
O volume, prologado por Clodio
González, inclúe oito capítulos e un
apéndice documental final. Aqueles
repasan , de xeito un tanto fragmentario, aspectos diversos do tráfico e da
actividade marítima na área da vella
diocese tudense (portos de A Guarda,
Tui, Baiona, Bouzas, Vigo e Redondela), como os testemuños das navegacións en tempos da Antigüidade, os
tipos de embarcacións que se empregaron para os distintos mesteres (barcos de sacada, bolantes, carochos, carabelas, palmeiros, pinazas, pataches,

rasqueiros, etc.), o desenvolvemento
dos gremios e confrarías de mareantes e as peculiaridades da actividades
piscatorias no río Miño. Tamén se
debruzan sobre outros aspectos, como
a presenza de corsarios na área, a peripecia histórica das barcas de pasaxe
entre Galiza e Portugal (Tui-Valença,
Salvaterra-Monção,
Porto-Lapela,
Goián-Vilanova da Cerveira e Camposancos-Caminha) ata o intre en que se
inaugura en 1886 a Ponte Internacional, ou, finalmente, o desenvolvemento da pesca e da cabotaxe nos distintos
portos da contorna, nomeadamente os
de Baiona e Tui. O apéndice, pola súa
vez, recolle numerosos textos de índole notarial e xurídica (foros, cartas
executorias, contabilidades, protocolos comerciais, contratos navieiros,
contratos de arrendamento de pesqueiras ou embarcacións, concordias,
sentenzas…), todos eles datados nos
séculos amentados no título da obra e
que constitúen, en conxunto, a privilexiada fonte de onde extrae o autor as
interesantes informacións que achega,
tal vez unha miga dispersas por momentos, neste volume.

O MAR É NOSO
Alicia Borrás, Editorial Galaxia
Actriz de dobraxe e profesora de teatro Alicia Borrás achega á xa veterana colección “Costa Oeste”, centrada
en obras para o público xuvenil, doce
relatos de ambiente mareiro que presentan, resumidamente, tres grandes
motivos temáticos: a relación entre
netos con avós ou vellos mariñeiros
(“O mar é noso”, “A señorita”, “O
avó Benigno”,…), a ansia por coñecer
o mar (“Rosendo”, “Pepiño”…) e os
amores que xorden con vocación de
seren eternos por enriba das fatalidades da vida (“Marisol”, “Compañeiro”, “Enterro”,…).
No debe do volume colocamos unha
certa frouxidade xeral nas tramas e na
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maioría dos finais, así como algunhas
reviravoltas argumentais un pouco
precipitadas: parécenos que algúns
contos pedían máis páxinas, máis profundidade de campo ou máis demorada construción.
No haber, en troques, os variados
toques de ambientación xeográfica
costeira, certos momentos de fermoso lirismo sentimental ou de sorprendente deriva e, finalmente, as pinceladas de diálogo que se espallan con
viveza, verosimilitude e ás veces tamén humor por este sinxelo monllo
de relatos.
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SAGA DOS GROENLANDESES
SAGA DE ERIK O ROXO
Edicións Rinoceronte
Causa ben ledicia constatar como algunhas editoras de noso perseveran,
contra toda crise, no empeño de traeren para as nosas letras o tesouro inesgotábel das letras universais. Desta
volta tócalle a vez, da man da editora canguesa Rinoceronte, a unha das
pezas emblemáticas da literatura medieval europea: as chamadas “sagas
nórdicas”. Compostas desde a oralidade aló polos séculos IX e X polos
sagnamenn islandeses, estes relatos
de corte épico, que desenvolven as
peripecias, fazañas, conquistas e desgrazas de diferentes persoeiros dunha
mesma estirpe, comezaron a se transcribir pola mesma época en que florecían entre nós as cantigas de amigo,
de amor e de escarnho e maldizer. As
dúas que ofrece en tradución directa
do islandés ao galego Elías Portela, a
Saga dos groenlandeses e a Saga de
Erik o Roxo, teñen moitos ingredientes en común e fan referencia á descuberta e intento de colonización de
certas zonas costeiras da América do
Norte (sueste do Labrador) por parte
de navegantes escandinavos por volta
do ano 1000, case cinco séculos antes
da viaxe columbina, que pasa por ser
aínda hoxe en moitas esferas o “descubrimento” dese continente.

Como explica o tradutor na súa introdución, “os escandinavos do ano
1000 eran os mellores navegantes da
súa época. Destacaron tanto na construción de barcos mercantes coma na
mestría e na coraxe. Revolucionaron
as técnicas da construción naval ó introduciren adiantos decisivos, como
a mellora da quilla e sobre todo do
casco, feito de táboas solapadas (…)
Navegaban sen compás nin carta,
mantendo un rumbo invariable durante longas singraduras baseándose na
latitude, o sol e as estrelas. Coñecían
a fondo as costas, escrutaban o vento,
a cor da auga, as correntes, o voo das
aves, a fauna de cada lugar, os madeiros á deriva (...) En condicións favorables para a navegación podían cubrir
120 millas e mais nun só día”. No
libro acompañamos as sucesivas expedicións que desde Groenlandia emprenden navegantes da saga de Erik o
Roxo: a do seu fillo, o pioneiro Leifr;
a de Thorvaldr, que acaba morrendo
por frecha de indio; a de Thorsteinn,
que procura recuperar sen éxito o
cadáver de seu irmán; a de Karlsefni
e Gudrídr, a primeira mixta; ou a de
Freydís, filla de Erik.

PIRATA
María Reimóndez, Edicións Xerais de Galicia
A azarosa vida de tres mulleres colocadas, por propia decisión e con valente empeño, fóra das convencións
sociais e xenéricas do tempo que lles
tocou vivir é o fío argumental co que
se calceta, con moita habilidade, bo
ritmo e profunda carga filosófica e
humanista, este libro de María Reimóndez, unha das voces máis relevantes da nova fornada de narradoras
galegas.

práctica totalidade de figurantes que
aparecen nas reviravoltas do argumento. Da man das piratas e amantes
Annie Bonney e Mary Read e mais
da curandeira negra Madame Ébano viaxamos aos comezos do século
XVIII para frecuentarmos distintas terras, océanos e illas recónditas, mansións escravistas, campos de batalla,
navíos vítimas da abordaxe e tabernas
prostibularias.

Desde moi cedo fica de relevo en Piratas a vontade dignificadora do lesbianismo como opción vital e sexual e
o afán de revelar en toda a súa ilóxica
ridiculez e teimosía as trampas argumentais do patriarcalismo machista,
encarnado en grao extremo polo personaxe do escritor Charles Johnson
pero secundado, en realidade, pola

Mais non estamos diante dunha novela “de aventuras”, pois que a actividade pirática e as travesías polo mar só
funcionan como coartada históricoliteraria para unha peripecia probabelmente máis arriscada e meritoria: a
procura e o encontro coa propia identidade, a de mulleres libres.
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LOS BALLENEROS EN GALICIA (SIGLOS XIII AL XX)
Felipe Valdés Hansen, Fundación Barrié de la Maza
Doutor en Historia pola Universidade compostelá, o madrileño Felipe
Valdés Hansen ofrécenos no volume
que nos ocupa unha versión revisada
e modificada da súa tese de doutoramento, defendida en abril de 2006. A
obra, de case 600 páxinas, parte dos
estudos previamente realizados sobre
o tema por investigadores como Meijide Pardo, Elisa Priegue e Canoura
Quintana, achegando numerosos datos inéditos e varias conclusións anovadoras.
O volume que nos ocupa divídese,
pondo de parte as diferentes táboas,
catálogos e abondosos apéndices
(tanto gráficos como documentais)
que enriquecen o conxunto, en dous
grandes apartados, feitos con base
cronolóxica. No primeiro deles (capítulos 1 a 8), debrúzase o autor sobre as noticias que logrou recompilar
en arquivos e fontes diversas sobre
a actividade baleeira galega entre os
séculos XIII e XVIII, cabe dicir, a
etapa “artesanal” ou “tradicional”. No
segundo apartado (capítulos 9 a 12),
céntrase na actividade, xa plenamente
“moderna” ou “industrial”, verificada
arredor da pescaría da balea nas nosas
costas ao longo do século XX, coas
experiencias senlleiras da Compañía
Ballenera Española, da factoría flotante da Sociedad Española Corona,
da IBSA e de Massó.
Entre ambas etapas hai toda unha serie de marcadas diferenzas técnicas
e económicas, que Valdés Hansen
explica con pormenor, e que mesmo
afectaron ao tipo de especies obxecto
de captura: a balea franca (Eubalaena glacialis), o xibarte (Megaptera
novaengliae) e os cachalotes ou trompas (Phiseter macrocephalus), na
etapa artesanal; os grandes rorcuais
(Balaenoptera physalus, Balaenoptera borealis, Balaenoptera musculus,
Balaenoptera acutorostrata, etc.), na
industrial.
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Entre as conclusións que o autor sinala para a primeira das etapas amentadas destacaremos aquela que deixa
asente que a actividade baleeira na
costa galega (documentada desde o
século XIII para San Cibrao, Bares e
Prioiro-Ferrol como enclaves cantábricos pioneiros e desde o século XVI
para os portos atlánticos de Camelle,
Malpica e Caión) debeu de comezar
da man de compañías vascas, mais pasou logo a mans de compañías mixtas
ou, no século XVI, xa enteiramente
galegas. Tamén moi anovadora e ilustrativa resulta a análise que Valdés
Hansen realiza do impacto e contía
dos diferentes impostos que gravaron
o produto desta actividade, fose polos
bispados de Mondoñedo e Compostela, fose pola Facenda Real.
Rotunda en moitos aspectos e exhaustiva, en fin, resulta a segunda parte do
libro, dedicada a reconstruír con rigor
toda a actividade baleeira na Galiza
do século XX a través da análise das
antes citadas experiencias industriais,
que darían pé ao traballo de factorías
como Caneliñas, Balea-Cangas e Morás-Xove e ás travesías e angueiras de
buques como o Caneliñas, o Temerario, o Lobeiro, o Carrumeiro, o Cabo
Morás e os tres barcos da IBSA. Nestes navíos traballaron harponeiros galegos de Ares, Corme, Coruxo, Cangas e Porto do Son, xunto con outros
de orixe vasca.
A actividade baleeira, que tivo o seu
canto de ciño entre os anos 1978/1982
coa apertura dos mercados xaponeses
como importadores de carne de cetáceo, cesou entre nós definitivamente a
mediados da década de 90 do século
pasado. Pódese dicir con seguranza
que este libro de Felipe Valdés Hansen marcará un referente fiábel e imprescindíbel para toda futura revisión
deste importante flanco da nosa historia como pobo de cote virado ao mar.

Sole Rei

ARDENTÍA

98

ARDENTÍA

OS CÓBADOS NO VARANDAL
ATOPAMOS esta madrugada
na gaiola do Mar
unha illa perdida 1
Armaremos de novo a gaiola
Vai saír o Sol
improvisado e desourentado
Xa temos tantas estrelas
e tantas lúas sumisas
que non caben no barco nin na noite
Xuntaremos paxaros sin xeografía
pra xogar cas distanzas
das súas aas amplexadoras
E os adeuses das nubes
mudos e irremediabes
E armaremos unha rede de ronseles
pra recobrar as saudades
co seu viaxe feito
polos oucéanos do noso corazón.

1 O mar adentro é unha illa de auga rodeada de ceo por todas partes.

Manuel Antonio
De catro a catro (1928)
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