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Fin da ttem
em
pa
da 2005
empa
pada
Xaquin Cuíñas
Agora que chegamos ó final da tempada,
cumpre falar dela cando ainda rezuman os salseiros
nas facianas, dende o enterro da sardina en
Portonovo alá en febreiro, ate a concentación de
embarcacións na Coruña xa en setembro. Nun ano
marcado pola VII edición dos Encontros, houbo
mar e vento para outras moitas cousas, como as
concentracións das novas asociacións, caso da
«Volta á Illa de Toralla», a «I Semana Mariñeira
de Vilaxoán», ou a regata de dornas da nova asociación da Illa de Arousa «A Fasquía». Tamén
novas actividades de asociación veteranas, como
a «Operación Acougo» en Ferrol, «Regata da Area
Seva» dos Mecos, ou o «Trofeo Javier Cortizo»
dos Suestes.
Consolídanse as concentracións fluviais como
a «Festa do Río» de Chantada e as da outra beira
do Minho, Vila do Conde e Lanhelas, e as máis
recentes como a de Muros, Cortegada ou Moaña.
E as clásicas seguen a ser iso, clásicas, A
Parrocheira, Combarro, Bueu, a Volta a Arousa...
Novos barcos uníronse á flota, o racú de
Bouzas, a Traíña e o Bote Polbeiro da Escola Mar
de Vigo ou o «Ría de Ferrol» de Bedoia (trincado?), e pronto veremos as Dornas do Desafío A

Tope, algunha como a da Illa de Arousa xa moi avanzada.
Este ano foi tamén o «I Encontro Vasco-Galego»
en Pasaia, que de seguro terá continuidade máis aló do
segundo centenario da cidade dos amigos de Albaola,
con quenes cada ano vemos un achegamento maior, igual
que con Itsas Begia organizadores de Zokoa 2005.
Ademais do Atlántico e o Cantábrico, navegamos tamén
polo Ebro e o Mediterráneo, e estamos convidados a Irlanda 2006, Sete 2007 e a Brest 2008, neste caso moi
probablemente como convidados de honra.
Cando escribo este atigo quedan apenas 5 días para
a resolución da candidatura para a declaración de Patrimonio da Humanidade á Tradición Oral galego-portuguesa, da que a FGCMF forma parte activa dende o
primeiro momento. Por certo que desta candidatura,
como da Iniciativa Lexislativa Popular «Salvemos os
nosos Ríos», e de tantas outras cousas tedes información na nosa web, tamén de estreno e mellorando día a
día.
Na derradeira asemblea xeral do ano presentarase
unha nova directiva, que terán ante si grandes retos, os
Encontros do futuro, o novo marco de relacións
institucionais, e a atención a un tecido asociativo medrando e como motor de abordo deste barco que é a Federación, sorte e saúdos mariñeiros.
Cambados, novembro 2005
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Mar de EEnco
nco
nconntro
Fernando Piñeiro
O domingo día 3, xa chegaran
ós peiraos de Cambados, outras
agardaban en portos proximos,
como O Grove, Ribeira ou a Illa de
Arousa o momento da Festa da Arribada para izar velas rumbo a
Cambados, pero durante os días 5
e 6 sobre todo a actividade nos
peiraos era continua e por teléfono
un seguimento dos que por estrada
atravesaban a península dende
tódolos ventos. Era o momento de
remata-las
conversas
que
escomezaran no inverno, de
poñerlle forma as voces. Un dos
primeiros foi o currahg irlándes que
chegaba dende Pasaia, e que logo
faría o camiño de volta coa
«Ameriketatike» a bogar, delicado

barco de coiro que precisou a axuda
de moita xente para ser botado ó
mar.
As Obras Vivas. Logo a
pingueira que mantiña a gría ocupada no peirao de Tragove todo o
día 6, e as lanchas de seguridade do
Encontro pendente das noticias dos
que se acercaban por mar no medio
do forte nordés. Bonito foi ver arribar a Traiñeira de Pasaia que viña
dende Muros e que o chegar a
Cambados viña vela arriba
aproveitando o vento do nordés que
as 15,00h soplaba. Pero sen dúbida
tamén foi curioso e bonito contemplar a diversidade das construcións
nunha parte do barco que no mar
soio ven os peixes a súa obra viva,
os amantes das embarcacións
afartabanse a tirar fotos da

diversidade das tipoloxías. Non
había tempo dende a rampla de Santo Tomé a Tragove. Chegabamos ó
mar.
O Vento. Algún momento de
incertidume e preocupación porque
os que chegaban das Rías de
Pontevedra ou Vigo atopábanse na
Arousa cunha realidade máis cruda, pola tarde o mar ía a peor, forzas
7-8, mariñeiros de Cambados esa
noite non poideron sair ó mar a causa do forte vento. O trincado «Ría
de Ferrol» no seu primeiro
desprazamento fóra de Artabria,
servíanos de enlace dende o medio
da Ría no seu navegar rumbo a
Cambados e informabanos das velas que se atopaba no seu camiño,
máis ou menos todos tiraban.
Algúns chegaron ben mollados otros un pouco máis- no medio dese
mar. Houbo quen acordou, sabiamente, non arriscar e fixeron

«noites» na Illa de Salvora, onde
foron perfectamente atendidos
despois dunha benvida un tanto
seca. O vento escomezaba a ser o
invitado imprevisible.
Por Tragove baixaron os amigos de Cataluña, os botes
Cartageneros, espectaculares coa
súa vela latina, Levante co
«Tamarit» onde cada un dos tripulantes era dunha zona diferente da
Comunidade Valenciana, a Albufera ou a Vela Latina de Catarroja, os
botes do Seixal da A.N. Sarilhense,
mimados no seu pintar e dotados
dun grande colorido tanto como os
tamén portugueses de P. Leve. E todos aqueles que non o fixeron nas
rampas de Santo Tomé.
Tamén recordar que o
mércores se «bautizou» a Parisina
que veu de Noia, das xunqueiras do
Tambre, para vivir no L’Este da
Arousa -que non é unha dorna- deslucido polo vento, por eso onde
meior se bautizou foi na festa que
os armadores montaron e a que todos estivemos invitados e onde se
disfrutou dunhas sardiñas e bo viño,
animado cunha cantareira. E polo
mesmo non se poido facer tal como
merecía a ocasión darlle a benvida
ós «loros» da Asociación Unicornio, e feitos polo fillo do «Tojes»
en Corbillón, parroquia de
Cambados, trataban de recuperar as
fasquías de aqueles que nos anos
sesenta disputaban na Valvanera nas
regatas (no mesmo escenario onde
eses días era o Encontro), quedaron nos pantaláns amarrados ó
carón do «Tranchito» que sen
dúbida lles falará das súas memorables regatas propulsado pola forza dos irmáns Somoza de Santo
Tomé en rivalidade cos xoves
mariñeiros de Corbillón ou Triana
(barrios mariñeiros de Cambados)
Non poido ser. Con este vento
o Xoves chegaban algúns barcos de
pequena eslora por mar, os menos,
mollados de pes a cabeza o comen-

tando o perigoso da travesía e seguían a chegar barcos por terra.
Dende Riveira decíannos que era
perigoso pasa-lo canal e Uxío Allo
confirmabanolo ó describirnos
como tiveron que rematar de remolcar, dende a boca da Ría a «Fe en
Deus» a impresionante lancha de
Povoa de Varzim, que xa se averiara a altura da Garda e que viña
remolcada pola lancha de
Salvamente Maritimo, o mar no
Pombeiro cargaba duro. En terra
agardabamos o milagre que
permitira desenvolver a Gran Festa
da Arribada. Non puido ser, e
tivémonos que conformar con ver
axitarse as diferentes velas dentro do porto de Santo Tomé nun
acto que manifestaba o desexo de
navegación frustrada, pero que
non deixou de amosar a beleza das
diferentes embarcacións. A festa
tiña escomezado.
O venres, por mandato de
Eolo confirmouse a mesma predicción meteoroloxica e a
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seguridade das embarcacións
aconsellaba permanecer amarrados o que non impediu que os barcos de maior eslora puderan lucir
as súas habilidades no mar ó
mesmo tempo que algúns
pequenos probaran a saír. E que
incluso as dornas da Escola de
Vela Tradicional da ACD. Dorna,
con dous rizos tomados, fixeran a
súa entrada logo de pasalo Boido
no medio das ouvellas que pintaba o mar. Ai que ver como navegan as dornas ¡!
O que non puido impedir o
vento foi unha singular regata de
embarcacións a remo: Traiñeiras,
bateis, gamelas, bucetas, botes
cataláns, do Ferrol e de Carril,
dornas e loros disputaron no recinto do Encontro unha singular
regata que como non podía ser
doutro xeito gañaron na ecuación
espacio/tempo os amigos de
Albaola que dende Pasaia bogaron coa Ameriketatike. Ó remate
parte das embarcacións partici-

pantes no Encontro, fixeron unha
varada na praia de Sto. Tomé,
reproducindo unha estampa singular
e que noutro tempo estaría marcada
por dornas, mecas e carreiranas,
bucetas, gamelas e botes. A escalinata do Asilo serviu de testemuña.
Ó mesmo tempo os amigos de
Cartagena animaban o público
cunhas espectaculares manobras dentro do porto nas que poñían a proba
a súa destreza mariñeira e a
velocidade das súas embarcacións,
oubo aplausos entre os asistentes e
molladura –inevitable- nalgún bote
cartaxenero.
Ou si, ou si. Non había outra
eleción, os diferentes patróns manifestaron a súa intención de sair ó mar,
era Sábado e as tripulacións non
aguantaban
máis,
moitos
quilómetros,
moitos
meses
agardando a cita eran motivo suficiente para que se saíra ó mar, non
valería que a organización
desaconsellara a navegación. E o
vento baixou, non de todo, andaba

fresco pero ó redor das seis da
tarde puidemos ver a estampa
máis bonita do Encontro. Era a
Festa do Mar. Latinas de Portugal, Cataluña, Valencia, Murcia,
do Ferrol de Carril e de Bueu,
con Cangrexas e Relingas o tercio do Pais Vasco. Botes,
Dornas: xeiteiras, polbeiras, de
tope de escarva , mecas e
carreiranas. Galeóns, Gamelas,
Balandros, Bateis, Traiñeiras,
Polbeiros, Llauts, Muletas, Lanchas de jávega, do xeito, da vendimia, barcos de altura de
baixura, de vela, remo, vapor.
De pesca de lecer de augas
salgadas e doces... grandes e moi
grandes, pequenos e máis
pequenos, pasaron do cento,
nunha sinfonía inesquecible
como inesquecible será a
satisfación das tripulacións por
ter saído ó mar. E iso reflectíase
no interés en lucir na manobra e
andar e disfrutar como xa facía
falla.
Ese día ademais, dúas
presenzas especiais a Lancha de
Jávega, «Rosario e Ana»
chegada dende Málaga pola
mañán e o bote Moliceiro que
arribaba dende Aveiro xusto a
esa hora, dous fermosos barcos
que destacaron coa súa presenza.
Destacar a importante e rica
aportación portuguesa, das máis
grandes. Xunto coa de
Catalunya.
Ó solpor, un acto que tivo
máis de homenaxe que outra
cousa, o recoñecemento dos barcos e das tripulacións, foi o momento do «desfile». Os diferentes territorios marítimos que participaron no VII Encontro
tiveron a oportunidade de ser representados
polas
súas
embarcacións. Así foi fermoso
ver como un bote polbeiro de
Bueu se saudaba co Llaut de
Calella
Palafruguel
o

«Farigola», mentras unha
polbeira da Arousa facía
manobras de cambios de vela e
navegación, ou a lancha de
Jávega malagueña, afiada cortaba o mar propulsada pola forza dos remos. Cada un deles nun
espazo exclusivo que facía máis
grande a súa presenza. En terra
oportunamente informábase a
abundante concorrencia quen era
quen, de onde viña e a que se
adicaba. E foise o sol.
O remate foi no domingo,
o sábado xa se choraba o día e
nas facianas escomenzábanse a
ver as despedidas e as promesas
de volvernos ver, foron moitos
os que viaxaron dende toda a Península Ibérica e de máis alá, esa
poderá ser a gran repercusión do
noso (da cultura marítima e fluvial de Galicia) Encontro. A
necesidade
de
seguir
promocionando todos xuntos o
gran esquecido das culturas o
patrimonio marítimo e fluvial e
o compromiso de que a Confederación Ibérica pola Cultura
Marítima e Fluvial bote para
diante e defenda os nosos intereses tal como se manifestou o
sábado polo presidente da
FGCMF e os seus homólogos de
Cataluña e Andalucía.
E de remate as Dornas na
súa Regata, dicir que non foron
moitas, pouco pasaron de 30,
pero pouco se podía pedir
despois dos días de festa e vento.
Con elas rematouse o Encontro e
tamén o vento pola tarde do domingo mentres uns cargaban
embarcacións outros pelexaban
por saír do peirao de Cambados
co mar «como un plato» e un sol
de xustiza.
O Ría do Ferrol deixou a escala pendurada do peirao
cambadés e alí se perdeu. Sempre
se acordarán. E nos tamén.
Saúdos mariñeiros.
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Reg
egaatas ..... e reg
regaatas
Fernando Piñeiro
Un ano máis rematou a
tempada e como sempre se falamos
de regatas temos que falar das
dornas que son as que o levan a
peito e este ano máis que outros,
pois o calendario foi máis preto.
Tamén suliñar que xa tivemos
en Cangas as primeiras regatas de
Gamelas, adiante, cada día somos
máis.
Voltando ás Dornas, moitas
regatas, e tanto na Arousa como en
Vigo isto e bon e ven a poñer de
manifesto o que xa levamos dicindo
dende hai tempo; as Embarcacións
Tradicionais crean «adisión».
Puidemos ver unha fermosa
regata na Illa como despedida de
tempada onde se mesturou a navegación a vela con bordos a remo,
fermoso e axeitado á realidade.
Dende aquí esperamos que faga
exemplo.
Tivemos tamén un trofeo coordinado dende a FGCMF (comisión navegación); chamouse
Galicia 2.005 e patrocinouno a Fundación Deporte Galego. Dispuxo
de cinco regatas repartidas entre O
Grove, Cambados, A Illa e Ribeira,
participaron nel un total de 51

embarcacións, o cal non é unha
mala cifra, e a media de
paticipación rondou as 30
embarcacións por regata.
A dorna máis regular foi a «Liviana» de Aldán que patronea Tomás Perez con «Peixe» e púxollo
moi difícil a «Pereka» da Illa de
Arousa con Toño Dorado e Alberto
Vicente («Chica»).
É importante destacar os
froitos da Escola de Navegación da
Illa que este ano poido ver como
dous dos seus «rapaces» (cando
chegaron) xa apareceron entre os
primeiros. Pimón e Manu souberon
estar cos mellores a bordo da
«Laberca» e para eles e para a
Escola os parabéns. O traballo
segue.
FOTO: Fernando Piñeiro

Tamén puidemos ver nalgunha
regata a Ramón Blanco
(«Moncho») un dos pioneiros que
voltou a colle-la caña para impartir
maxisterio.
Suliñar os Amigos da Dorna
Meca que este ano puxeron 9
dornas nas regatas e convirtíronse
en animadores desta festa que dure
moitos anos. Seguen ahí a ACD.
Dorna e Lajareu, que garantizan o
futuro coa súa laboura ano tras ano,
e tamén o CM. Salnés, Rabandeira,
Sueste e a xente de Cangas.
A única queixa que se deixou
sentir foi quizais a cantidade de
regatas, que unido as xuntanzas do
resto da FGCMF, fan para a xente
das dornas un calendario esgotador.
Desenvolvéronse en total 12 regatas
dende Xuño a Setembro, o que
plantexa a necesidade dunha planificación axeitada ós compromisos
das asociacións e as súas xentes.
Como dato, dicir que o 13 de agosto celebrouse regata en Cangas e en
Riveira, 40 dornas no mar en dúas
Rías.
Para o ano entrarán como
obrigatorias as medidas de
seguridade nas velas coa recuperación da desaparecida «Poxa de Correr» e segue a traballar a comisión
tratando de axustar cada día máis
as medidas de seguridade na regata
sen desmerecela mesma.
Agora xa estamos a traballar
no calendario do seguinte ano.
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Francisco Fernández Rei
Existe un inmenso patrimonio inmaterial común a Galicia e ás comarcas estremeiras de
Asturias, León e Zamora, compartido con todo o norte de Portugal, que moitos arelamos que
o vindeiro 25 de novembro a Unesco o declare Obra Mestra do Patrimonio Inmaterial da
Humanidade. Sería o triunfo dunha candidatura de base, impulsada no seu inicio pola asociación escolar «Ponte... nas Ondas», pero que no seu camiñar foi contando co inequívoco apoio
de moi diversas asociacións e institucións galegas e portuguesas, e tamén de varias
asociacións e entidades do Eo-Navia, do Bierzo e das Portelas de Zamora.

A FFGG CMF e o pa
mo
nio
pattririmo
monio
nma
ma
matterial e iinma
nmatterial
A Federación Galega pola Cultura Marítima e Fluvial (FGCMF) forma parte da
Comisión Promotora que leva tempo traballando arreo para divulgar ese patrimonio e
procurando apoios para que a Unesco o recoñeza. No 2004 a FGCMF adicou o nº 6 do
seu boletín O Apupo a esta candidatura e, meses despois, o primeiro número da revista
Ardentía adicouse íntegramente ó patrimonio inmaterial dos mares e ríos galegos e
portugueses miñotos. En xullo do 2004 a FGCMF acudiu ó porto bretón de Douarnenez,
nos días en que se celebraba a gran festa da cultura marítima de toda a fachada atlántica
europea, para mostrar unha parte da rica tipoloxía de barcos tradicionais galegos (e
portugueses miñotos) e para presentar ese número de Ardentía, con textos en galego e
portugués, pero que excepcionalmente nese número se acompañaron de resumos en
francés.

No 2005 a FGCMF seguiu
difundindo o patrimonio material e
inmaterial galego e portugués. O 4
de xuño cruzou o Miño para acudir
a Melgaço, onde se celebrou un acto
sobre a devandita candidatura, organizado pola Câmara Municipal
e a asociación «Ponte... nas Ondas».
A Melgaço levouse a exposición
dos primeiros dez anos de vida
dunha Federación creada en 1992,
que empezou sendo do mar da
Arousa para logo acoller
asociacións do litoral comprendido
entre Burela e Viana do Castelo,
ademais de asociacións das cuncas
do Miño e Sil.. «O mar, o barco e
mais nós» é o título desa exposición, o segundo verso do emblemático texto «Sós» do vangardista
poemario De catro a catro de Manuel Antonio, que deu categoría literaria a tantas humildes voces
mariñeiras de Rianxo e doutros
portos arousáns.
Tamén se levou a Melgaço
unha dorna de escarva da Illa da
Arousa e o nº 2 de Ardentía, dedicado ós barcos e ás xentes, e que
en certo modo foi a carta de presentación do VII Encontro de
Embarcacións Tradicionais, que se
celebrou en Cambados entre o 6 e
o 10 de xullo do 2005. Este
Encontro foi unha demostración da
vitalidade do patrimonio material
tradicional galego e portugués, particularmente no relativo á tipoloxía
de embarcacións e a certos oficios,
como o dos cesteiros que están a
recuperar patelas e cestos
mariñeiros ou o das atadoras, que é
como sempre se lles chamou en
Cambados ás redeiras, con gran tradición neste porto do costado do
leste da ría da Arousa polos moitos
barcos de cerco de xareta que nel
sempre houbo. Cesteiros, atadoras
e diversos artesáns estiveron en
vivo mostrando o seu xeito de
traballaren e dando explicacións a
quen se lles achegaba e se interesa-

ba polo seu labor.
Ademais, o Encontro de
Cambados foi unha excelente demostración do patrimonio inmaterial, xa que o bo saber de Luis Rei
trouxo á vila de Cabanillas os
mellores contacontos galegos e excelentes grupos de música tradicional (e de música e danza moderna
con raigame popular), así como
outros portadores da cultura marítima e fluvial. E alí tamén estivo
Santiago Veloso, de «Ponte... nas
Ondas» e infatigable animador da
candidadura á Unesco da Tradición
Oral Galego-Portuguesa. Veu presentar a fermosa revista da candidatura dentro dos actos da Feira do
Libro do Encontro cambadés.
Dentro da intensa campaña
iniciada a mediados de setembro do
2005 para divulgar ese patrimonio
inmaterial e esa candidatura, o paFOTO: Lino Prieto

sado 22 de outubro fíxose un acto
no Museo do Pobo Galego, en
Compostela, con intervención de
representantes de varias das
entidadades promotoras (Asociación «Ponte...nas Ondas», Real
Academia Galega, o propio Museo
do Pobo e a Consellería de Cultura
e Deportes, que estivo representada pola Conselleira Ánxela
Bugallo). A seguir, houbo unha actuación de cantantes e músicos portadores da tradición oral, entre eles
xente de Malvela que participara no
programa «Embarcados nun cantar», no VII Encontro de
Embarcacións; e proxectouse o
vídeo da candidatura que no relativo á cultura marítima tradicional
contén moitas imaxes dese
Encontro de Cambados, sobre todo
da arelada navegación que os barcos fixeron na tarde do sábado 9 de

xullo, cando xa amainara o duro nordés que nos días
precedentes obrigara á maioría dos barcos a estaren
atracados ou abarloados nos peiraos de San Tomé e
Cambados, e tamén no porto de Tragove, cabo do
piñeiral «enraizado nas laxes fendidas da veira do mar»
cantado por Cabanillas e onde segue cheirando a resina, fiúncho e marusía na honra do poeta das Irmandades
da Fala.
A FGCMF sumouse a ese acto de Compostela
inaugurando ese mesmo día, na parte alta do claustro
do propio Museo do Pobo, unha exposición do Patrimonio Marítimo, con diversos paneis do patrimonio
material e algún do inmaterial, aínda que esta división
é moi relativa pois un e outro tipo de patrimonio poden considerarse dúas caras dunha mesma moeda. Esta
exposición acompáñase doutra de publicacións da
FGCMF (revistas dos Encontros de Embarcacións,
Apupos, Ardentías...) e parte dos carteis e dos xornais
do Encontro de Cambados.
Os textos dos paneis desta exposición do Patrimonio Marítimo son obra de Dionísio Pereira e as fotos son de Pepe Gondar. Cada panel leva dous
pandullos con cadansúa rabiza que tensan os paneis e

que á vez lle dan un aquel moi mariñeiro, como ben se
ve en www.culturamaritima.org na reportaxe fotográfica que fixo Lino Prieto, presidente da «Dorna Meca».
Son os mesmos paneis que, co mesmo texto en galego,
estiveron de marzo a xullo do 2001 na illa de Tatihou
con motivo da exposición «Vivir no Atlántico norte»,
que viaxara a esa illa da Normandía francesa despois
de estar en Reikiavik, Bergen e Compostela. Despois
de levar máis de catro anos viaxando dun lugar a outro
en locais moi diferentes (ás veces na rúa como pasou
cando estivo en Muros), para así difundir o noso patrimonio marítimo e ensinar a valorizalo. Esa exposición
agora acouga uns días no Museo do Pobo, un museo
pluralista e apartidario, froito de moito amor a Galicia,
á súa cultura tradicional e á xente humilde que mantivo
esta cultura vehiculada sempre en galego.
Para a xente da FGCMF é unha honra mostrarmos
o noso traballo nese museo nacional de Galicia, de innegable relevancia e aceptación social, un museo onde
o mar tivo (e ten) unha presenza importante xa desde a
súa inauguración en 1977. A primeira sala do Museo
do Pobo, situada no refectorio do antigo convento de
San Domingos de Bonaval, é precisamente a sala do
mar onde se expoñen, entre outros, barcos tradicionais
aparellados: unha dorna meca, unha traiñeira e unha
«bruta» e fermosa ghamela da Guarda coa súa vela de
cor da casca, antecedente das estilizadas ghamelas
coruxeiras da ría de Vigo e das «masseiras» de Caminha
e doutros portos da costa de Entre-Douro-e-Minho.
Se o 25 de novembro do 2005 a Unesco non
recoñece a tradición oral galega e portuguesa como
Obra Mestra da Humanidade, despois dunha certa (e
lóxica) decepción, pensemos que o intenso labor de
base feito para a consecución desa candidatura, e particularmente no que atinxe á FGCMF, non foi traballo
perdido, en absoluto.
Estou seguro de que haberá xente que seguirá
mergullándose na tradición oral para devolvernos historias de vida de galegos e portugueses (e de eonaviego,
bercianos e portelaos), cos seus xeitos de falar, de igual
xeito que seguirá habendo quen recolla contos, lendas,
romances e tamén música tradicional para devolvela
coa maior beleza posible, e os contacontos seguirán a
entreternos e facernos rir nese seu galego coidado e á
vez popular.
Estou seguro de que en Santiso de Abres, na
Asturias de lingua galega, seguirán coa súa festa da
malla no verán e co seu magosto cando veña a
castañeira, do mesmo xeito que en Vilafranca do Bierzo
continuarán potenciando o seu maio-mozo, o único
exemplar vivo dos maios humanos galegos, con rapaces que se visten con «cañaveiras ou mazandois», os

populares «maios», como tamén se
chama «maio» o ramo de xesta que
o derradeiro día de abril, antes do
sol baixo, a xente dos costados do
mar da Arousa segue poñendo na
porta das casas e nos coches, como
antes o poñían nos carros tirados
por animais.
Estou seguro de que en Lubián,
entre a Portela da Canda e a do
Padornelo, seguirán festexando o seu
patrón San Mamede coa recuperada
tradición do «carro enfeitado», un
carro que se inza de flores e
vexetación e que se pasea pola vila
coa xente detrás bailando, cantando
e bebendo. E iso faise cada 8 de
setembro, cando en Muxía e en
Rianxo, en Amil e no Cebreiro, na
Saínza e na Franqueira e en tantas parroquias se celebran festas e rituais
que a igrexa acabou adicando á Virxe,
seguramente para cristianizar
tradicións populares que, como no
caso de Lubián, deben ser anteriores
á entrada do cristianismo nas terras
da Gallaecia, como o deben ser os ritos dos «maios» que Martiño
Dumiense ou Bracarense, alá polo
séc. VI; denunciaba como propios de

seres infernais.
Estou seguro de que xente das
cuncas do Miño e do Sil (e doutros
ríos galegos e do norte de Portugal)
seguirá recuperando barcas (e a cultura das barcas), que en moitos casos
son a base de topónimos como a Barca, de Ibias, á beira do río Navia; e
tamén doutras Barcas, como a Ponte
da Barca, na desembocadura do Umia
en Cambados, ou no norte de Portugal a Ponte da Barca, sobre o río que
os galegos chamamos Limia e os portugueses Lima.
Estou seguro de que as moitas
asociacións do litoral galego e portugués, integradas ou non na
FGCMF, seguirán a recuperar e
revitalizar
embarcacións
tradicionais e toda a cultura marítima, non cunha visión saudosista e
folclórica, senón para valorizar a
herdanza recibida, engadindo novas
e frutíferas achegas desde o traballo
mariñeiro de hoxe e de mañá.
E tamén estou seguro que desde comezo do verán e ata ben entrada a primavera de outono, que é
como de xeito tan poético os
labregos da Terra Chá, da Terra de

Montes e doutras terras da Galicia
interior denominan a estación do ano
que vai da vendima á castañeira como
diría Otero Pedrayo, os patróns da
Escola de Navegación Tradicional
da Illa da Arousa seguirán
aprendéndolle a velear en dorna (e
en lancha xeiteira) a quen estea interesado na cultura marítima, á vez
que lle transmitirán o léxico e os
saberes mariñeiros que eles
aprenderon no salgado libro do mar
e tamén os que aprenderon dos vellos patróns da Illa.
Con ou sen recoñecemento
pola Unesco, estas accións e moitas
outras que se fan ás dúas beiras do
Eo, do Miño e do Sil (e dos portos de
Pedrafita e da Canda) son unha garantía para que o inmenso caudal das
tradicións orais galegas e portuguesas (e particularmente as nosas
tradicións marítimas e fluviais) se
recupere, se revitalice e se transmita
para gozo noso e das vindeiras
xeracións, e asemade poder contribuír
a afianzar a nosa identidade nesta
xeira globalizadora e uniformizadora.
(Grupo Etnográfico «Mascato»
de Cambados )
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Manuel Iglesias, pte. do C.R.A.C. de Coruxo.

Coruxo, parroquia pertencente ao concello de
Vigo, deixou de ter alcalde pedáneo, como pobo singular, na década dos sesenta. Aghora, xa no século XXI,
loitamos por manter esa idiosincrasia que nos fai diferentes, loitamos por conservar as nosas tradicións, que
morren cada día polo lóxico avance da cidade de Vigo
que devora sen compaixón, que nos sorbe
urbanísticamente e que nos engaiola co seu progreso
indefinido e caótico.
Pero aínda resistimos. Por tradición e pola propia historia o patrimonio de Coruxo, tanto material
como inmaterial, sobrevive grazas ao esforzo d@s
idealistas que investigan, que recuperan, que transmiten e que conservan os nosos tesouros. Porque son
moitos. E porque moitos deles seguen agochados.
A parroquia de Coruxo, xeográficamente falando,
limita ao sul co concello de Nigrán, fronteira case que
natural, no cumio do monte, coa súa altura máis
sobresaínte, o Maúxo. Descende en pendente sempre
ata rematar no mar, tamén coruxeiro. Entremedias,
veighas e campos de cultivo, que cada día son menos
pola sobrevaloración dos terreos. Por esta característica xeográfica, pola súa orografía, o pobo sempre foi
labrego e mariñeiro, ou mariñeiro e labrego, que da
igual. Normalmente os campos, no pasado os cultivaban as mulleres e os fillos, deixando a laboura mariñeira
aos homes.
Lembro a miña primeira baixada á praia da
Calzoa. Ou á do Fechiño. Recordo como coñecín as
primeiras pedras das praias, na subida e na baixada
das mareas, como aprendín a camiñar descalzo por elas;
e recordo con naturalidade, como se foran parte da
paisaxe, ás embarcacións varadas nos areais, ás amarradas no mar preto das orillas, ás que parecían
afundidas; todas as cores do arco da vella sobre os
banzos; cada mariñeiro cunhas sinais propias e incon-

fundibles. Cando voltaban da pesca, a media mañá, xa
as mulleres agardaban no alto e xa distinguían as cores
tradicionais da embarcación que buscaban, cestas de
bimbio para o peixe, patelas coas verzas frescas para
as luras, un caldeiro para os polbos, a colleita máxica
da GHAMELA CORUXEIRA.
Deixemos para outra ocasión a súa historia, a
polémica do seu nacemento. Usémola para facer
unha homenaxe conxunta.
Antes da Guerra Civil en Coruxo non existían
as ghamelas. Os mariñeiros ían ao mar en botes máis
grandes (algún día construiremos un deles), de ata
sete tripulantes, e baixábanos para o mar con grandes dificultades, polo seu peso. Construíanse –
pásmense vostedes- nunha carpintería de ribeira, a
primeira que houbo en Coruxo… mesmo no medio
do monte! Baixábanos en carros de bois ou tamén
traían o bote desmontado en pezas e rematábano na
mesma praia. A historia deses primeiros
construtores, do tío Lourenzo e dos seus
descendentes ata chegar ao Sr. Juan merece máis que
estas pobres liñas. O momento de contala non
chegou. Merece unha investigación exhaustiva e rigurosa, pola honra dos constructores e tripulantes
de ghamelas coruxeiras.
Posteriormente á desgraciada contenda española, o bote, o barco colectivo e solidario, desapareceu
das praias coruxeiras por arte de maxia. Comezaron a
aparecer as ghamelas, moito máis livianas e fáciles de
subir e baixar polos areais. Foi o principio da
individualidade en Coruxo, do egoísmo, de só para mín
… e seguimos desgraciadamente nas mesmas.
O obxectivo deste artigo é outro moito máis
sinxelo, pretendo demostrar que os froitos do mar
misturaranse sempre cos da terra, porque os
deseñadores e construtores, os que vivían do campo,
eran tamén mariñeiros e porque os mariñeiros tamén
disputaban con fervor a auga para regar. Desexariamos
demostrar, en definitiva, que todos somos iguais.
Agora mesmo, na actualidade, quedan únicamente
dúas carpinterías de ribeira. Como non pode ser doutro
xeito, unha está situada á beira do monte comunal de
Coruxo, rexentada por Antonio, descendente directo
dos antiguos construtores. A outra, á beira da praia do
Fechiño, pertence aos descendentes do recentemente
difunto Sr. Juan. Normalmente pechada, traballa no
seu interior Virgilio, carpinteiro e mariñeiro, construtor
por tradición aprendida das ghamelas coruxeiras, fillo
do Sr. Juan, e creador da nosa última estrela: «A
CORUXEIRA». Será protagonista, sen dúbida, dos
nosos encontros. Un barco para e pola unión d@s
coruxeir@s.Tempo ao tempo.
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1

CRAC CORUXO

986 460 736

2

Real Cofradía da Dorna de Ribeira

606 061 363

3

Amigos da Dorna Meca

986 732 805

amigosdornameca@wanadoo.es

4

Asc. de Embarcacións Tradicionais «Os Galos»

986 321 799

ogalo@globalum.com

5

Club do Mar de Ferrol

981 353 499

parrocheira@telefonica.net

6

Asc. «As Joritas»

986 542 056

7

Grupo Etnográfico Mascato

986 520 008

dpereirag@terra.es

8

Asc. Cultural e Deportiva DORNA

649 190 098

acddorna@wanadoo.es

9

Asc. De Gameleiros Asodiña

986 222 441

fgdmf@jet.es

10 Asc. Mariñeiros San Miguel de Bouzas

678 502 029

amad-bouzas@mixmail.com

11 Asc. SODINÁUTICA

986 222 441

12 Asc. De Veciños «Boureante»

669 897 537

13 Clube Mariño «A Reiboa»

669 897 537

cmreiboa@telefonica.net

14 R.C.N. De Sanxenxo

670 544 295

rcns@telefonica.net

15 Asc. «A Rabandeira»

636 643 137

fotoelite@terra.es

16 Amigos da Dorna de Portonovo

686 982 062

jatinha@vodafone.es

17 Clube Mariño Salnés

986 526 927

cmsalnes@mixmail.com

18 Asc. Barcas do Minho

982 465 218

correio@barcas.org

19 Asc. Canle de Lira

981 184 906

xestelos@mundo-r.com

20 Asc. Cultural «A Figueiriña-Lanchas do Sil»

988 682 146

obarco@mundo-r.com

21 Asc. Mar da Pedra

986 307 044

986307044@terra.es

22 Club Náutico de Redes

647 368 795

cmr@caamouco.net

23 Asc. «A Rompetimóns»

659 834 701

rompetimóns@rompetimóns.org

24 Asc. Barcos do Norte. Viana do Castelo

938 014 101

barcoantigo@hotmail.com

25 Asc. Amigos das Embarcacións Tradicionais

981 220 020

26 Asc. Mar de Noia

981 821 681

27 Asc. Mar de Muros

981 763 979

28 Asc. Sueste

986 315 250

sueste@wanadoo.es

29 Escola Obradoiro Mar de Vigo II

986 462 090

mardevigo@telefonica.net

30 Asc. Cultural «A Gamela». Cabo da Cruz

649 987 012

31 Esteirana de Remo

981 826 040

esteiranaremo@esteiranaremo.com

32 Asc. Cultural «Gameleiros». Breadouro.

986 490 592

breadouro@feprohos.org

33 Asc. Marítima e Cultural Vilaxoan

653 350 045

cbrianes@dosespacios.com

34 Fundación Expomar

982 586 232

espomar@expomar.com

35 Asc. Lajareu por Barlovento
36 Asc. Cultural, Deportiva Fasquía

F.G.C.M.F.
Edif. Multiusos, Campo da Mercede, s/n.
36630 CAMBADOS Pontevedra
Telf. 986 52 48 45
E-mail: fgcmfgalicia@mixmail.com

manelig@edu.xunta.es

fgtunez01@terra.es

lajareu@gmail.com
986 551 282

acdxfasquia@yahoo.es
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