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Do 3 ó 6 de Xullo:
Encontro
co noso mar
en
O Grove
Isidro Mariño Cadarso,
Vicepresidente da
Federación Galega pola
Cultura Marítima

Entidades organizadoras:
"Corfraría da Dorna". Sta. Uxía de Ribeira
"Amigos da vela latiia". Carril
"Ariíioos da dorna peca''. O Grave
"A ~;xaina". Coruxo
Escola !ailer de carpinteria de ribeira
Museo do Pobo Gaegt
Entidades patrocinadoras:

En O Grove, na primeira semana de
xullo, hai unha cita obrigada para afeccionados, mariñeiros, curiosos e galegos
de mar e terra: O Encontro que organiza
a Asociación de Amigos da Dorna Meca,
e que, conforme ó previsto nos seus
Estatutos, promove a Federación Galega
pola Cultura Marítima.

ORGANIZAN

Xa de primeiras estímase unha participación que superará as oitenta embarc a c i ó n ~procedentes dos diferentes lugares do litoral galego, así como outras provintes de Portugal, de Euskadi, do Mediterráneo e Bretaña. Conforme se recolle
no programa realizarán diversas saídas ó
mar, e regatas, en concreto, a dos Faros,
para dornas a vela, o sábado, día 5, ás
16'30, e especialmente esperada por todos os regatistas da Ría. E a continuación
regatas de bateis, nas que os rapaces de
O Grove son punteiros.

l PATROCINAN

Con<vllo de Vigo

Un dos elementos centrais da actividade destes días xirará en torno a unha
carpa na que se farán diversas exposicións (fotografía, vídeo, maquetismo, publicación~),celebraranse conferencias, e
faranse demostracións de traballos artesanais relacionados coa cultura marítima.

Concellerío de
Cultura
Concellerío de
Relacións Cidadáns
Concellerío de
Patrimonio yistórico
e Medio Ambiente

Consellería de
Pesca, Marisqueo e
Acuicultura

COLABORAN
Escola-~ollerde
Carpintería de
Ribeiro de
Estribela (Marín)
Comunidade de
Montes Veciñais
de Coruxo

Ir-

Para os rapaces están programados
diversos obradoiros que os aproximen de
forma activa ávida do mar; e para todos,
na rúa, actuacións musicais e teatrais
que farán de O Grove unha festa. E o que
de ningún xeito podía faltar nestas xornadas: Todos os días celebrarase unha
mostra de Cociña Mariñeira Tradicional.

Carteis anunciadores dos
Encontros celebrados
en Riveira e Coruxo

REGATAS

Lagareu por Barlovento fai unha proposta nova e ambiciosa para unha regata de tradición. Cáseque habería que dicir
unha aposta. Coa intención de devolver á Regata da Dorna,
que tanta resonancia tivo noutros tempos en toda a Ría, o seu
esplendor antigo, organizará para esta tempada, e coa intención de darlle continuidade, unha regata de catro probas que
se desenvolverán os días 18, 19 e 20 de xullo, en coincidencia
coa Expobarbanza. As datas están próximas á Festa d a
Dorna, á que naqueles tempos a Regata da Dorna estivo vinculada. Dous días para regatear, con probas de diverso porte
e nervio.

O día 18, venres, á tardiña está prevista a recepción e varada das dornas no porto de Riveira. 6 día seguinte, sábado,
19, pola mañá, medición e preparación das embarcacións, e
recoñecemento do campo de regatas. E xa pola tarde, as probas, que serán as seguintes: A Pasantía das Airoas, que se
desenvolverá entre a bocana do porto, As Airoas e As
Lobeiras; e a Ida e Volta a O Camouco, que terá as características dun barlovento-sotavento.

O domingo, 20, pola mañá, terán lugar as dúas probas que
faltan: O paso do Canal, de mañanciña, entre o sinal do Castro
e o sinal do Maño; e O Triángulo de Lagareu, entre o porto e a
enseada de Coroso.
Estas probas darán ocasión para unha intensa convivencia entre os participantes e afeccionados. Na varada das dornas farase unha sardiñada. O sábado pola noite unha cea de
irmandade constituirá unha ocasión espléndida para facer unha homenaxe 6s vellos veleadores e xentes do mar; e o domingo, acabadas as probas, o xantar e a entrega de trofeos.

O Concello de Riveira tomou a iniciativa de establecer un
trofeo consistente nunha dorna de prata que constitúe unha
peza única polas súas dimensións e polo seu acabado.
Trátase dun trofeo de clube. A dorna irá de Concello en
Concello cada ano, segundo sexa o Clube que gañe a regata
esa tempada, ata a regata seguinte, na que de novo se disputará entre os Clubes quen terá o privilexio de levala á casa para ese ano. Así que nos atopamos ante unha competición por
equipos da que máis adiante, esperemos que con tempo bastante, se indicará o sistema de puntuación e calificación.
E no plano individual, trofeos segundo a clasificación xeral
para as cinco primeiras dornas: Unhas poutadas que pretenden chegar a ser o trofeo distintivo dunha regata de tan vella
tradición como é a da Dorna.

Regata da
Dorna:
Unha proposta
nova
e ambiciosa
para unha regata
de tradición

SECRETAR~AXERAL
PARA O TURISMO
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A LISTA

Puntuación das regatas
para A Lista de 1997
Despertou moito interese A Lista que confeccionamos
para o número cero, e que correspondía ó ano 1996. E ben
certo que a idea básica que a presidía -reflexar a participación durante a tempada- podíase artellar doutro xeito: A
puntuación outorgaríase doutra maneira; contarían outras
regatas, ou todas; teríanse presentes outros factores.. . A serie de elementos a considerar pódese facer moi extensa.
Pero Iémbrese que o que se pretendía era esto: Ter a nosa
calificación oficiosa sobre o total da tempada; dispoñer dun
procedemento de puntuación que sexa sinxelo; primar sobre todo a participación.

cia dos regatistas nas regaras que caaa C i u ~ consiaera
e
a
principal de entre as súas.

Para incluir unha regata entre as capitanas tívose en
consideración que non houbese coincidencia con outras regatas a fin de que ningún clube se considerase desfavorecido, e ademais que non houbese ningún tipo de restricción
para a participación que non fose o Regulamento xeral.
Volve a xurdir outra vez aquí a cuestión polémica da licencia
federativa: 6 non estar plenamente asumida, os regatistas
que carecesen dela quedarían excluídos das regatas nas
que se esixe, o cal
- "
- - distorsionaría o senAS REGATAS CAPITANAS DA TEMPADA 1997
tido da Lista.

Pensamos, -sen
esquencer que se
elaborou a modo
5 Xullc
d e proba-, que a
ta a iiia
9 Ago
experiencia resulS Airoas 19 xul
tou gositiva. Aqora,
para que a cousa
vaia ~ o l seu
o carreiro. c ó m ~ r e
antici~arcales serán os criterios para a elaboración da Lista do 1997.

.,,

Seguen a ser válidos os criterios devanditos. As probas
que puntuarán serán as relacionadas no Calendario, ou calquera outra á que se Ile dea suficiente publicidade, ata un
número máximo de dez regatas, limitación que parece conveniente para que non se vexan máis favorecidos os que teñan máis tempo dispoñible, Pero delas terán especial consideración as regatas capitanas de cada Clube, que serán as
seguintes:
A.C. Dorna: A Volta á llla
Amigos da Meca: Os Farc
Lagareu (CNDR): Pasantía das AirOaS
A asistencia a cada regata terá unha valoración de cen
puntos, pero as capitanas citadas terán unha prima de corenta puntos, de modo que por asistir a elas asignaranse
cento corenta puntos.
Con esto preténdese, como é obvio, potenciar a presen-

-"",

C. Amig

--

eca

O Grove

Non se inclúe

1 1 1i ~d a Arousa

entre as capitanas
a Regata da Dorna
reu (CNC
que organiza Lagareu polas características especiais que reviste esta regata,
composta de catro probas. O tempo dirá como ha¡ que tratar estes casos. Desa regata puntuarán para A Lista A
como regata capitana de Lagareu, e O
Pasantía das
paso do Canal.
1

Por outra banda cambiarase o sistema de primas para
cada regata por calificación~.Para A Lista do 1997 primaraSe ÓS dez primeiros clasificados, con dez puntos para O primeiro; nove Para o segundo; e así sucesivamente ata un
punto para o clasificado en décima posición.
Atopámonos con serias dificultades para establecer estes criterios debido As fluctuacións que aínda en maio está a
sufrir o calendario. Non é pouco que teñamos xa un elaborado, pero a fin de tempada faremos a valoración da súa con4 n n n i An e cumprimento.
En Caldebarcos. na Nova Marina. (
06 6 lado do pao o Sr. Marino
ambeiro" dono da lancha Marina

Esta embarcación, que constitúe unha aportación
peculiar do occidente galego á cultura mariñeira, e barco mariñeiro onde os haxa, de afouteza e valentía recoñecida por todos os homes que libraron co mar as súas
pelexas, recibiu nomes diversos, derivados da súa procedencia ou dalgunha das súas características.
Un dos nomes máis extendidos foi o de "lancha xeiteira" ou "lancha do xeito", que procede, como é obvio,
do oficio ó que principalmente se adicaba, o xeito. E aínda que traballou noutros oficios ben diversos, demostrando a lancha a súa polivalencia, a pesca da sardina
co xeito caracterizou a dedicación da lancha nos mares
abertos e nas rías da costa occidental de Galicia.
Outro nome de amplísima difusión foi o de "lancha
de relinga". Tamén resulta fácil recoñecer que este noManobra na lancha

me Ile vén do tipo de vela que empregaba. Sendo a relinga un compoñente propio das velas tradicionais, o
certo é que a vela máis tipicamente galega se coñece
como vela de relinga pola gran importancia e grosor
que ten a relinga de barlovento nesta clase de vela, ó
desempeñar esa relinga un papel fundamental no axuste e trimado da vela.
Tamén foi coñecida como "lancha fisterrá" ou "lancha de Fisterra", pola abundancia delas naquela parte.
Este nome dóuselle sobre todo para o Norte.
Polas súas peculiaridades, -dimensións algo máis
reducidas que as das lanchas da zona de Muros e un
chisco máis mangudas-, e por ser alí moi abundantes,
eran coñecidas como "lanchas de Rianxo" as lanchas
do xeito dese porto, onde perviviron máis que en ningún
outro. Coñecíanse ademáis as de Rianxo co nome particular de "burros". Como "lanchas de Rianxo" coñecíanse tamén nas Rías de Pontevedra e Vigo.

Toda a xeografía da lancha xeiteira xira en torno a tres portos
que parecen constituirse como núcleos ou capitais da lancha e
centros d e difusión d o seu emprego: Muros, A Pobra d o
Caramiñal e Rianxo.
lllas Si!

hrme

Os tres portos presentan tres condicións que parecen caracterizalos e xustificar a súa posición na xeografía da lancha
xeiteira. As tres localidades son vilas antigas, en concordancia
coa presencia remota da lancha nas nosas costas. A antigüidade da lancha pódese efectivamente establecer por referencias
documentais, pola mesma estructura da lancha que indica unha
evolución circunscrita a esta rexión, e pola variedade de tipos
de embarcacións que parecen ter na lancha a súa orixe.
Así mesmo concorren nas tres vilas o carácter de abrigo ou
porto natural de excelentes condicións. Este rasgo resulta imprescindible para o establecemento das lanchas, por canto o
seu tamaño e peso facíanas dificilmente manexables para subir
ás praias, polo que requirían condicións óptimas para seren fondeadas ou varadas. Por último, ligada á primeira das condicións
sinaladas, nos tres portos danse un florecemento e puxanza
económica que permiten a dedicación de capitais relativamente
importantes á construcción deste barco que, polas súas dimensións e custo, non podía estar ó alcance de calquera mariñeiro.
Desde estes portos a lancha xeiteira extendeuse polo norte
ata Malpica, porto extremo da súa difusión na fachada NW atlántica, onde convive coas traiñeiras. Encóntrase tamén en Corme,
a onde chegan a pasar a tempada do inverno xunto coas dornas
arousanas; e en Camariñas e Muxía.

C. C o r ~ b e
AROUSA
Vila Nwa
le Arousa

C San Vice

de

í7

-

o/

C Estai

REDONDELA

Onde a presencia da lancha xeiteira se fai masiva, e define a
personalidade mariñeira da costa, é no tramo que va¡ de Fisterra
a Muros, con refuxios poboadísimos de lanchas en Ézaro,
Caldebarcos, Quilmes, O Pindo e Porto Cubelo. Hai lanchas tamén en O Freixo e en Esteiro. En Noia e en Portosín colaboran
cos galeóns das artes na pesca de arrastre desde as praias. E
en O Son conviven coas dornas que comenzan a estar presentes.
Desde A Pobra do Caramiñal a lancha xeiteira, que se atopa
alí tamén en compañía das dornas, difúndese a Palmeira e a
Cabo de Cruz; e desde Rianxo faino a Bodión, a Vilanova de
Arousa e toda a banda Sur da Ría, con excepción de O Grove,
que xunto con Carreira, a llla de Arousa e Ons foron costas nas
que a lancha non se asentou.

Distribucibnxeográfica da lancha de relinga

A lancha de relinga está presente, dun modo amplísimo tamén, na Ría de Pontevedra e na de Vigo, cos seus centros principais en Cangas e en Redondela, vilas nas que tamén, por certo, se cumpren as condicións sinaladas para as tres capitais da
lancha xeiteira.
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Na construcción da lancha comenzase por dispoñer primeiro a quilla, a proa e
a popa, para as que ha¡ moldes. Quilla,
proa e popa son os elementos que, coas
súas seis pezas, constitúen a columna
vertebral da embarcación.
A continuación ha¡ que poñer as ca-

:
Proa, roda e quilla

v'.

dernas. Hai molde só para a caderna
mestra, que se chama recideira. Das cadernas, -podía levar unha lancha en torno
a vintecatro delas-, as de proa e popa
",*'

Montaxe das cadernas sobre da quilla

eran sinxelas, dunha coa peza. As demais podían ser de dúas pezas, unidas
sobre a quilla; ou de tres, unha atravesando o ancho do fondo e as outras dúas
completando a caderna a cada costado.

.=-"7Xt

Unha vez postas as cadernas, encíntase, -colócase a cinta-, e a continuación
coménzase a poñer os banzos pola quiIla. As táboas poden ter unha anchura de
en torno a vinte centímetros, e dous centíCorredores e cuberta

metros de grosor, sendo a súa lonxitude
variable. As primeiras chámanse calimes: primeiros calimes, segundos calimes. Postos os calimes, comézase despois pola cinta. Cabo dela ponse a pri-

Calimes e cosideira

meira cosideira, a segunda, a terceira,
etc. Por último ponse o fecho, que apreta
todas as outras táboas.
O forro

Arriba, pola cinta, instálase a tapa
trancanil, despois a sentilla, e despois a
tapa regala. Por último, fanse a tilla, os
corredores, os bancos e o resto dos elementos, salientando a cuberta o aspecto
rexo e valente que ofrece a lancha.
As lanchas medían de 28 a 40 cuartas, cunha eslora comprendida entre os

A tapa trancan11

A lancha rematada e lista

5'80 e 8'40 metros.

O TRABALLO
Comunmente as lanchas do xeito levaban de seis a oito homes a bordo. Os oficios ós que se adicaban eran moi diversos.
O máis significativo deles era o xeito, arte coa que se capturab a a sardiña, desde xaneiro a outubro ou novembro, nos mares que hai de Malpica para sur. Podía tamén ir á liña, a pescar
o ollomol, ou coas raeiras, a coller langosta ou vieira.
Co palangre ía ó congro e á pescada, ó Canto e a Rexi
de verán e de inverno; e á pescada ía tamén coas volantas.
Deses oficios derivaron algunhas denominacións para o barco, como as de lancha volanteira e lancha pincheira.
Nos fondos das rías as lanchas adicábanse, entre xuño e
decembro, 6arrastre, participando nas tarefas da xábega ou
adicándose, se a lancha era grandeira, ó boliche, ou ó bou
vara.
Normalmente a lancha era propiedade dun só home.
Cando chegan os cataláns, para impulsar a pesca da sardiña,
promoven a construcción de lanchas, que arrendarán 6s mariñeiros.
O sistema de reparto das ganancias era ben sinxelo: A metade para a lancha e a outra metade para os mariñeiros. E era
un sistema tan característico dela que a área de influencia da
lancha coñécese pola extensión deste sistema de reparto a
outras embarcacións, nas que tamén se impón, como por
exemplo nas dornas de Cambados.
A Nova Marina á súa chegada a Caldebai

L...
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ORIXE E SIGNIFICACIÓN
"A esencia da Galicia mariñeira cara ó poente", así
define Morling a lancha de relinga. E pola súa construcción e disposición, pola súa valentía e as súas condicións mariñeiras, e pola súa presencia en todos os portos, de Malpica para o sur, así pode considerarse.
Tense falado sobre a posible orixe catalana da lancha de relinga. As inversións dos industriais cataláns na
pesca da sardiña multiplicaron o número destas embarc a c i ó n ~e ligaron a presencia da lancha ós almacéns da
salga. Por outra banda a semellanza da lancha galega
con certas construcci6ns tipicamente mediterráneas
puido levar a pensar que a nosa lancha procedía daqueles mares. Mais unha observación pormenorizada das
morfoloxías, as feituras e os detalles constructivos, permite sinalar diferencias substanciais entre a lancha e os
barcos mediterráneos dos que supostamente podería
proceder. Ademais as múltiples influencias ou, mellor dito, derivacións que se produciron a partir da lancha de
relinga na construcción naval tradicional dan pé para
pensar con fundamento nunha evolución independente
e propia da lancha nas nosas costas. O centro xeográfic o dese desenvolvemento parece que foi a Ría d e
Muros.
Entre as embarcacións que viñeron da lancha de relinga destacan a buceta e o bote. A buceta é resultado
da conxunción dos modos constructivos da lancha e os
Estes artigos sobre a lancha de relinga foron
elaborados con datos e ideas extraídas do libro de Staffan Morling Embarcacións
Tradicionais de Galicia.

Galeón fondeado en
A Pobra do Caramirial

das traiñeiras cantábricas, e caracterízase polos seus
costados rectos. Os botes d e Fisterra ou botes de
Muros, -as boteiras-, conservan en cambio as feituras
curvas e o aspecto fusiforme da lancha, só que en tamaños máis reducidos. Igualmente o bote polbeiro de Bueu
responde estrictamente ó modelo constructivo da lancha de relinga.
Os galeóns das artes veñen a ser lanchas para traballar co arboliche e a xábega, semellantes As lanchas
de relinga pero de popa aberta, de gran tamaño, para
levar os aparellos, e con bancadas para vinte homes
que traballan ó remo.
6 s galeóns da compra, intermediarios entre as lanchas e os almacéns, atribúeselle, no seu casco, a forma
do da lancha xeiteira, e mesmo os barcos do tráfico, os
chamados galeóns de Arousa, poden considerarse resultado dunha transformación da lancha de relinga que
afectou sobre todo á configuración redonda da popa.
A influencia da lancha foi tan forte que veu condicionar mesmo ás dornas, entre as que algunhas, -as de
Cesures-, foron construidas á maneira das lanchas xeiteiras, en grandes dimensións, a tope, coa popa sumamente estreitada, con moi amplos corredores e unha
distribución interior coincidente coa da lancha de relinga.

RECUPERACI~N
DUNHA LANCHA D E R E L I N G A :
A NOVA M A R I N A
Unha mañá de mediados de abril, que non poñía boa
cara, encontreime en Marín, na Casa Pilán, fundada en
1908, e desde aquela fogar de mariñeiros, con Xoan
Tasende e Antonio Barcala, 6 que os amigos chaman
"Carson".

mos matinado recuperar un barco que fose ben representativo da nosa tradición mariñeira; e foi Staffan
Morling, que frecuentaba moito o taller, quen nos marcou a Pauta, levándonos convencemento de que o
barco que había que recuperar era a lancha de relinga.

Ós poucos de estar canda eles descóbreseme que
alí hai materia: que gardan no coleto da memoria, e nun
arquivo gráfico imponente unha aventura persoal que
para os afeccionados ten dimensións excepcionais: A
recuperación dunha lancha de relinga. É mellor deixar/les falar a eles.

Pepe Garrido, que era por esas o mestre do taller, fixo un medio casco, seguindo os planos dispoñibles, pero aquelo non acababa de funcionar, non se lle vía o xeito, e foi así como, cada vez máis embebidos na idea, decidimos pola nosa conta patear a Costa da Morte para
buscar unha solución ó problema que tiñamos. Canda
nós viña Estela. Buscabamos un carpinteiro que nos dera as claves para as feituras do casco, e en Abeleira,

Na escola de carpintería de ribeira da Estribela tiña-

A iaricria aropaaa na
xunqueira de
Caldebarcos

preto do Freixo, puxémonos en contacto co Charango,
un carpinteiro vello, de setenta e cinco anos, que estaba
no seu galpón, instalado no medio dunha xunqueira.
Recoñeceu que el non tiña feito moitas lanchas e propúxonos que foramos canda el á casa, a xunta do seu
pai(!), que podería falarnos máis daquelo. O vello, -o
máis vello-, díxonos que onde nós deberiamos ir era a
Caldebarcos, que alí había carpinteiros que facían as
lanchas, e que poderían darnos a información precisa
que necesitabamos.

De contado nos diriximos alá, e en Caldebarcos demos co señor Lado. O home 6 albanel pero, como ben
lembraba, tiña axudado moito ó seu pai na construcción
das lanchas. Atendeunos con moita solicitude e no medio da conversa, no ir e vir das preguntas e dos recordos, comentounos que aínda poderiamos atopar na
xunqueira tres ou catro cadernas podres dunha lancha
que por alí quedara abandonada. E alá fomos á xunqueira. E naquela tardiña fresca do inverno do 91, entre
as transparencias da auga dun rego que baixaba ó mar,

Traballos de recuperación
da Marina: Isidro Marino;
Enrique Junquera
Armesto; Luis; Xan
Tasende e Antonio Barcala
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A Marina unha vez
rematados os traballos de
desenterramento

mcha co v cnlo
de popa

e enterrada enteiramente en area branca, fina, como é a de aló, víase perfectamente o contorno do corredor dunha
lancha de relinga ¡que semellaba estar completa! Parecíanos incrible. Emprenderamos unha búsqueda coa esperanza de atopar información que resolvera as nosas dúbidas sobre como foi a lancha de relinga e o que viñamos de encontrar, ó parecer, era unha lancha completa.
Os traballos que viñeron despois foron duros e premiosos. Tentamos primeiro de desenterrala pero resultounos
imposible. Houbo quen falou de limitarnos a tomar as medidas e quitar as cadernas pero nós estabamos xa demasiado metidos naquela empresa para ceder agora. Queriamos a lancha enteira. Isidro Marino, director da escola, veunos
tan empeñados que non foi quen de decirnos que non, e dounos adiante. El cargaba coa tarefa de conseguir as axudas para levar a cabo o traballo.
Así que despois do primeiro intento fracasado, polo ir e vir da marea, acudimos a Caldebarcos mellor equipados e
con máis xente para desenterrar a lancha. Represamos o lugar, levamos bombas achicadoras, bidóns para axudar á

A lancha Marina recén desenterrada nas xunqueiras
de Caldebarcos

L
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A Marina no taller da
Escota de Carpinteria de
" beira da Estrtbela en
Marín

flotación, e ferramenta e madeira para
sustentar a estructura. Despois de dous
días de traballo, metidos na auga, e xa
pasada a tardiña do domingo, cáseque
na escuridade da noite, a Marina -que así
se chamaba a lancha- saiu do seu enterramento.
Xa n o taller, despois d o traslado,
Xosé Manuel, o enxeñeiro da escola, traballou con brío para levantar os planos. O
señor Lado e mais Cambeiro, o antigo
patrón d a Marina, aportáronnos moitos
detalles valiosísimos para o proxecto que
tiñamos entre mans. Na escola tiñamos
formado equipos de traballo. Non é porque foramos nós, pero os que estabamos
coa lancha de relinga tomamos o proxecto como un asunto persoal. Antes de sairmos para Brest no verán do 92, deixaramos preparados a roda, quilla e codaste.
Á volta o traballo foi collendo un ritmo cad a vez máis intenso. Alí estabamos
Cándido, Luis, nós os dous, e "Yesqui",
Enrique Junquera Armesto. Hai moito de
persoal en toda esta historia, e non o é
menos q u e Yesqui xa non estea entre
nós. Tivo o pasamento pouco despois de
rematado o traballo na escola. Compar timos xuntos a ilusión d e todo aquelo.
Dalgún xeito teriamos que significar que
todas estas lembranzas van unidas ó recordo de Yesqui e dalgunha maneira van
adicadas a el.

Reproducción da proa, roda e quilla para a Nova Marina

O caso é que conforme se ía achegando o verán do 93 e se facía máis próximo o encontro de embarcacións que se
ía celebrar en Riveira, o traballo acelerábase. Agora coa dirección d e Santi, o
mestre que substituira a Garrido, comenzabamos a noca xornada ás seis da maná e prolongabámola ata o serán.
A lancha botouse en xuño. Ramón

Bolinando nas proximidades de

25

Albert fixo a vela. E en xullo do 93 a lancha cruzou a Ría e fondeou en Riveira. ¿Sabedes quen era o patrón? ¿Non?
Cambeiro, o que o fora da Marina, era o patrón da Nova Marina. O penúltimo acto desta historia resumida é o da visita
da Nova Marina a Caldebarcos. Non podedes imaxinar, nin somos quen de contar, como se viviu aquel 8 de agosto de
1993 en Caldebarcos. Eran as festas na parroquia. Esperábannos. Algúns vellos saíron nos botes a recibirnos. Non
puideron resistir o impulso de volver a gobernar unha lancha. Foi para nós unha xornada que quedou imborrable na
memoria. Sentimos que Caldebarcos enteiro se volcaba na nosa atención. Entendiamos que Ile levabamos polo mar a
alma da historia dos seus vellos.

Facendo probas. Relingando

'I

Navegando d e travks

Ira e Actividadlee Manñeiras
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Estiven con PepeGarrido Fernández no estaleiro que leva xunto cos seus irmáns Fabián e Carlos, en O Grove, no
lugar de Lordelo, unha tarde dun día limpo de mediados do
mes de febreiro.
A I O~ galpón era O de sempre, un pequeno e vivo ateneo

do mar, da pesca, os barcos e os mariñeiros. Movemento,
traballo e xente, as visitas de cotío dos amigos, e as de vellos xa retirados que acoden ó lugar a falar de historias, de
contos, e a mirar as hábiles mans que bregan coas madeiras e listóns ata que, co tempo, e nacendo dun harmónico
esquelete, xorde unha dorna ou un barco. Están presentes
o bruar da rebarbadora, o rinchar da serra e os golpes de
martelo, todo acompañado polo son que sae dunha vella
radio que está na parede do fondo, e que se acende ó
prender o sistema eléctrico do local.

Os irmáns Garrido: Fabián, Pepe e Carlos

Tradición
de carpintería
en O Grove:
Fillos
de Garrido

v e cerro que riuri é lugar aburrido ou triste: as conversas
e o traballo aí saben ir da man sen se interromper.

época que1I IUS p d e contar é o meu tío-avó, José Garrido
Carrera, que aínda vive, con noventa e seis anos a bordo, e
con moita memoria.

No ar flota fino p6 de madeira.
Levantámonos e saímos á casa de José. Recíbenos a
Chegaban Pepe e mais Fabián de retirar un pau dun ¡ate
para, ó seguinte día, metelo no galpón; Carlos arranxaba a
cuberta doutro destes barcos na esplanada, -chea de embarcacións-,
que ha¡ diante do asteleiro. Subimos
por unha estreita escaleira de cemento adosada á parede ata o pequeno
despacho que alí teñen: unha mesa
chea de papeis, un par de cadeiras,
un arquivador metálico, un
teléfono-fax, e varias fotos de dornas,
barcos e iates, pegadas polas paredes.
- Ben,

aquí estamos -soltoume

Pepe-. lmos alá.

súa filla e pásanos á salina, onde José, sentado nun sillón,
nos atende con simpatía.

nove anos e estiven ata os dezanove
en que fun para facer o servicio militar. Á volta entrei a traballar no Gran
Hotel da Toxa, e alí botei toda a vida.
Dos dez anos no estaleiro lembro
que estabamos con José Garrido
Moldes, os seus fillos Manuel e
Ramón, e mais eu. Nese tempo fixemos un racú, unha dorna de nove
cuartas e dúas motoras a vapor, a

E así comenzoume a falar sobre
algo da historia deste estaleiro de O
Grove.
- Alá

por mediados do pasado século, meu tataravó, Manuel Garrido
Otero, home emprendedor, levantou
un pequeno galpón duns 100 metros
cadrados. Estaba mesmo aquí, ó fondo do que hoxe é esta nave. Non levantaba moito de alto.
Era unha pequena carpintería de ribeira entre outras que
por aquí, en O Grove, había; aínda que é certo que daquela,
a única que hoxe segue 6 a nasa, O mar c-,egáballe meSrno
As portas , e aquí xa traballaban con todo tipo de barcos
que andaban pola ría, todos de vela ou remo: galeóns, dornas, traíñas, etc. Era un galponciño de pedra.

María e a Rosita. A María viña a medio facer de Vigo, para a conserveira
de Carlos de Areán. Estaba alí ás
portas da fábrica, na praia, e alí foi
onde a rematamos, montada sobre
un corredor de madeira. Ó acabala
,quitamos as cuñas ,démoslle sebo ó
pasadizo de madeira, e por el correu
ó mar. Esta motora gustoulle a Carlos

de Areán e pedíunos facerlle unha xemelga ...a Rosita, que
nós fixemos no mesmo sitio. Eran barcos de vapor de vintedous metros de eslora. Traballamos neles uns oito ou dez
homes para facelos. Paraos barcos pequenos e

arranxOsl

nos 0s catre xa chegabamOs.

Aquí foise formando o meu bisavó, José Garrido Moldes,
CO Seu pai, como deu en ser ata hoxe en día: de pais a fillos

Despois de me ir eu, fíxose o Voltaire, un racú de catorce metros de eslora, con motor a gasolina, para a sardiña.
Os armadores eran Joaquín Iglesias, chamado "o brasile-

-di orgulloso e co sorriso suave que sempre ten-. Desta

ño", e Manuel Garrido, o teu avó -di , mirando cara a Pepe-.

E nada máis teño que contar,pois despois do servicio militar botaba da mañán á noite no Gran Hotel.
Rematamos aí a charla, despedímonos e voltamos 6 estaleiro a seguir a nosa conversa.
Nada mdis chegar d oficina. soa o teléfono.. Aténdeo.
Colga, e dime que é cousa duns papeis e dunha máquina
que Ile piden emprestada e que non sabe se a poder6 deixar, pois vaiiies facer falla aii. Sempre faia tranquilo este home. Sempre cun atisbo de sorriso. Interrómpolle e dígolle

«De aquí saíron
aprendidos
carp¡nte¡ros
que hoxe tefien
estaleiros en
0 GroveD

que aínda quedan moitas cousas por me contar. Retorna
de contado o relato e segue:
- O meu avó, Manuel Garrido Alvarez, tomou

as rédeas

desta carpintería polo ano trinta. Segue a facer dornas, barcos a vela e os arranxos que sempre ha¡. Xa comenzan daquela os primeiros barcos de motor, que tamén amaña, e
entra na construcción de barcos grandes de motor para a
sardina, de "rabo de galo". Un destes foi o Meco, feito no
trinta e seis, para Cándido Mascato e José Padín.
Aquí detense e dime:

- Oe, ¿sabes que de aquí saíron aprendidos carpinteiros que hoxe teñen estaleiros en O Grove, coma o de Lino,
ou o de Carlos Fernández? -Aparece de novo o orgullo da
tradición familiar na súa cara, no brillo da súa expresión-.
Alguén sobe a falar dun problema que ten no seu barco,
que para cando o poderán atender, que precisa non se¡
que. Aténdeo. Solucionan, e quedan en firme.

- Meu pai, que naceu no 27, chamábase José Garrido
Vidal. Segue coa tradición da familia e dende neno aprende o oficio nesta carpintería , el e o seu i m á n Manuel.
Emigrou de mozo solteiro, ó Brasil e a Venezuela, e alí traballou do que sabía . . . facer e amañar barcos. O que Ile
trouxo andar por eses outros sitios foi que ampliou os seus
coñecementos a todo tipo de embarcacións. -Quedou
Pepe un pouco parado, e coma se intentase pensar ou imaxinar as voltas que o seu pai debeu de dar por alá. Volveu a
si, e continuou dicindo:

José Garrido Carrera, traballou no estaleiro a primeiros de século

I
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-A finais dos anos cincuenta voive aas Américas e entra

En recuperacion ae embarcacións tradicionais estamos

a traballar directamente aquí, co seu irmán e co seu pai. É

c o galeón Jandro, que se está a recuperar polo Grupo

daquela cando neste estaleiro se merca a primeira máquina

Etnográfico Mascato, de Cambados; a dorna Meca, da

eléctrica, a serra de cinta, d e segunda man, n a casa
"Abelenda y Pérez", de Vigo, e comenza a época mecánica

Asociación de Amigos da Dorna Meca; un racú, aínda sen

desta carpintería. Aquí, cando comenzan as bateas polos

Tradicionáis Galicia-97, este ano no mes de xullo en O

anos sesenta, fanse os caixóns de madeira para flotadores,
e despois armabámolos coas vigas, na praia, e botabámo-

Grove. Temos feito tamén piraguas de competición en po-

las ó mar. Despois veñen cambios rápidos. O meu avó dei-

gustan para traballalos. Téñoos visto totalmente podres con

xa o traballo a primeiros dos sesenta, quedando meu pai ó

menos de vinte anos, xa con ósmose, cando teño reparado
de madeira con oitenta anos que seguen

cargo. Fai unha ampliación d a nave a
principios dos setenta, a uns 250 metros
cuadrados, e levanta unha altura de ata
4.50 metros útiles. Xa se fan todo tipo de
barcos, dornas a tope, gamelas.
Carlos e máis eu formámonos co noso
pai, quen no ano 88,un antes do seu pasamento, inicia a derradeira singladura
deste estaleiro ata hoxendía: ampliamos
a uns 500 metros cadrados e a 6.50 metros útiles de altura, e mercamos novas

bautizar, que se botará nos III Encontros de Embarcacións

liéster, aínda que para min os barcos de "plástico" non me

«A dorna regatista

de nove cuartas
6 relaf¡vamente
barata e está ó
alcance de
calqueran

navegando. E tamén o digo pola ecoloxía: Cando un de madeira non serve.
quéimase e xa está; pero se é de "plástiC O ~ ¿como
~.

problema?
Dando xa por rematada aquí esta
conversa, este pequeno apunte sobre a
historia desta carpintería de ribeira, e
mentras baixabamos as escaleiras cara
á nave, onde en animada conversa esta-

máquinas, entre elas a de "regrueso".

O bateeiro César e Rubén que quedara a medio facer
pola morte do noso pai, xa foi rematado por nós os tres, pois
Fabián entra a traballar o mesmo ano do seu finamento.

se desfai un del sen crear

ban Manolo, Fernando, Tito, Javi, Isidro
e un par de vellos mariñeiros, aínda Pepe me falou:
- Quéroche

dicir algo: Están ben as axudas que a

Consellería de Pesca dá para a recuperación de barcos pequenos, pero é unha mágoa que sexan cortas para os bar-

Construimos o bateeiro Hermanos Rey; dous pesqueiros, Chubasco e Domar; un motoveleiro, o Idus, de 7.50 me-

cos grandes. Aquí, este galeón, o Jandro, vaise facendo tan

tros de eslora por 2.80 de manga en sistema de madeira la-

pouco a pouco . . . , van ser anos recibindo cada ano esa

minada en frío, para Joaquín Mariño; e entre construcción e

axuda como se fose para unha dorna. Paréceme que sería

construcción, reparacións de embarcacións de traballo,

máis normal que se recibisen de Cultura, que no eido patri-

construidas en sistema tradicional; tamén traballamos en

monial parece enfocada no terrestre: hórreos, pazos, cons-

sistema sandwich con espumas "airex", construindo o

trucción~,... E como se non se desen de conta que do mar

Fend-La-Bise, de 9.30 por 3.30 metros, veleiro regatista de

nos ven un gran patrimonio cultural que se está a perder

competición, que foi para unha empresa francesa de roupa,

moi rapidamente, pois daqueles barcos tradicionais, moitos
deles xa non valen para se adicar á pesca, polos avances

?

a "J.C.C.Save"; e en construcción, en madeira laminada,
caoba e cedro, temos o Noro, veleiro de 10.60 por 3.30 me-

técnicos que ha¡, que benvidos sexan, e é triste que se poi-

t

tros, para Fernando Mariño e máis para mín.

dan ir da memoria.

los c
E xa que estabamos con eso, quedaba un tema no aire:
as regatas de embarcacións tradicionais.
Sorrí máis abertamente e di:

ción, por cento oitenra mil peseras reia, e apareiiaaa, por
duascentas cincuenta mil; mentras que outras embarcacións de similares características para vela lixeira sairían
moito máis caras.

- Mira, a min esa paréceme a única saída, o plan depor-

tivo, as regatas. As dornas para traballar xa non van ser. En

Sumámonos á reunión. Era hora de pechar. Hoxe non

regatas neste momento só as dornas teñen posibilidades

había, como outras veces, uns mexillóns, uns xurelos, ou o

de sobrevivir, con apoio de todas as asociacións; ademais

que fose, que alguén trae de cando en vez para pasar polo

a dorna regatista de nove cuartas é relativamente barata e

lume, acompañándoos dun b o viño d a zona. Saímos.

está ó alcance de calquera. Se a queres nova, de construc-

Tomamos unhas cervexas, e despedímonos.

O Jandro na esplanada que ha¡ diante do estaleiro
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A competición federada
Por xosé Carlos Pombar

N'

Desde ha¡ séculos, a navegación en dornas a vela veu dada pola necesidade de aproveita-la forza do vento, para cubri-las singladuras que facían os mariñeiros de baixura na
~ r o c u r da
a pesca na Ría de Arousa.
Na década dos anos sesenta, coa chegada dos motores
fóra-borda, cae en desuso a vela tradicional na dorna.
Soamente nas festas máis sinaladas dos pobos arousáns se
levantarán as velas para regatear en dorna, rememorando así
a ancestral competencia de chega-los primeiros coa pesca
do día.
Da progresiva incorporación de novas xeracións
a estas tradicionais regatas, deriva a modernización de moitos elementos clásicos na dorna, así
como a sustitución da tradicional tea de lona na
vela por modernos tecidos de dracón. Esta adicional vantaxe nas, ata ese momento desinteresadas regatas, fai que os vellos patróns comencen a recelar, chegándose no ano 1990 á confección dun primeiro regulamento do material e das
medidas máximas nas velas.
Dase así o salto cualitativo de propoñer as tradicionais regatas de dornas a vela como auténticas competicións deportivas, na sana procura de gaña-10s trofeos tos que as
C ~ m i ~ i de
ó nFestas
~
e Confrarías galardonan ÓS vencedores.
A estructuración deportiva do noso país esixe a obrigatoria afiliación a unha Federación deportiva para competir oficialmente, ó tempo que prohíbe terminantemente a organización de competicións non autorizadas, por mor das consecuencias que poden derivarse de accidentes, nun medio Potencialmente perigoso, como é o mar.

Deste xeito, os afiliados á Federación sométense 6
Regulamento da Clase Dorna e á disciplina e estatutos federativos. Con todo discútense os pros e contras derivados da
competición federada nas regatas de dornas a vela.
Como principais argumentos en contra da competiciórí
oficial esgrímese o alto custo da obtención de licencia para
regatear, actualmente cinco mil cincocentas pesetas por ano.
Por outra parte segue a controversia no emprego de diversos
materiais e acabados no tratamento da dorna.
Sen cuestionar a relación coberturalcusto da licencia federativa, cabe propoñer diante da Federación o estudio dunha licencia válida soamente para un determinado período, por exemplo de tres meses, xa que logo a case
totalidade das regatas celébranse na tempada estiDoutra banda, como argumentos para non seguir organizando regatas fóra do ámbito oficial,
débense ter en conta algúns que consideramos
que son de moito peso.
En primeiro lugar hai que ter presente a necesidade
dos organizadores de amparárense legalmente de posibles
accidentes
Tamén debe considerarse o sometemento de todos os
participantes ás mesmas regras, que non confiran vantaxe a
uns sobre outros. imposible artellar unha competición seria
sen establecer igualdade de condicións para todas as embarcacións.
Por outra parte o mantemento das feituras da dorna tradicional nas novas construccións verase favorecido pola asunción das medidas oficiais, que ademais permitirán a agrupación de todas as dornas de regata nunha clase única.

Os regatistas que ata entón actuaban libremente agrúpanse en novos clubes de vela, e as Asociacións Culturais,
antano promotoras das primeiras regatas como recuperación
dunha tradición secular, crean seccións deportivas ó amparo da Federación Galega de Vela.

Por último, a consolidación das regatas de dornas a vela
como deporte federado atraerá unha maior atención dos medios informativos, será moito máis doado conseguir apoio
económico das instituciónsoficiais, e atraer a atención de patrocinadores.

Na dorna que está en primeiro término, Xosé
Carlos Pombar de patrón

Xosé Carlos Pombar é Delegado da FederaciónGalega de Vela para a Clase
Dorna.

Falando da vela no Náutico de Portosín
O trinta e un de xullo deste vindeiro verán vaise celebrar o vinte aniversario do Clube Náutico de Portosín, e como nos
gusta dicir por aquí, en vinte anos xa choveu algo. E menos mal. Polo que se ve -nestas espléndidas e profesionais instalacións do Náutico- as choivas non foron en van. De como empezou e chegou a ser este gran Clube cóntanos algo o seu
Presidente, Juan José López Oviedo.
-

i Como comenzou o Clube Náutico de Portosín?

- O Náutico de Portosín fundouse o 31 de xullo do ano 1976, co nome "Clube Náutico de Noia", por uns amigos que pertenciamos á Sección de Vela do Liceo de Noia. Daquela o Náutico tan só contaba cuns dezaseis veleiros e uns sesenta socios que andaban en busca dun local para faceren as súas actividades mariñeiras. Como o Clube seguía medrando e o porto

O sancosmeiro nos pantaláns do Náutico de Portosín

,

-
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de Portosín se facía algo pequeno, xa daquela os socios do
Clube comenzamos a considerar un proxecto para termos
as nosas propias instalacións.

- E logo ¿como eran as instalacións naquel tempo?
- En realidade non había instalación ningunha. Tan só ti-

ñamos os veleiros fondeados no porto mesmo de Portosín
entre as embarcacións dos mariñeiros. Todo comenzou para nós cunha clara vocación de mar. Tan só tiñamos un home que nos coidaba as embarcacións
no fondeo e que nos levaba a elas cando
as utilizabamos. Logo compramos un
edificio vello cáseque no mesmo peirao,
un edificio en ruinas que fora almacén e
taberna e que logo quedou abandonado. O Náutico vello estaba ó lado das
antigas fábricas de salgadura.

-

iE que clase de embarcacións tiñades daquela?

-

¿Resultaba complicada a convivencia cos mariñeiros de Poriosín?
-Difícil, pero ben. Quero dicir que tiñamos os barcos
fondeados entre os deles e semDre coidamos de non interferir cos barcos de Desca. Pero en realidade había pouco
sitio para todos. Ata o noventa convivimos no porto tos mariñeiros e levámonos ben, L~~~ a flota dos barcos do cerco
aumento~ó mesmo tempo que as embarcación deportivas.
Francamente había falta dun porto máis completo, con máis
abrigo, porque daquela o peirao de Portosín era tan só un
espigón.
~~

-

-~
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-¿E que alternativas había naquel entón?

l

-

cando se planificou o contradique do porto para presentar
unha proposta nosa para construir douipantaláns.
Cando fala daqueles tempos vese que o Presidente trata de lembrar as condicións que de certa forma contribuíron
á idea de crear o gran Clube que existe hoxe. Entón recorda
que había xente de Santiago que tiña falta dun lugar en
donde poder atracar as súas embarcacións deportivas e
deixalas sen preocupación ata que quixeran usalas. Esa
demanda de Santiago foi importante para o crecemento do
clube.

nós todo
comenzou cunha
clara vocación
de mar»

- Máis que nada concentrabámonos nas embarcacións
de vela lixeira porque era co que máis comodamente podiamos crecer. Sempre é máis fácil empezar a crecer coa vela
pequena.

~

1

-Tiñamos claro que había que conseguir unhas instalacións e que as había que conseguir cos nosos propios medios. Entón informamos á Confiaría de Pescadores de San
Andrés de Portosín das nosas intencións e ademais de que
nunca tivemos problemas cos mariñeiros nin habería ningunha interferencia con eles no futuro. Logo aproveitamos

- Xa falabamos daquela, como se-

guimos falando hoxe. de recuperar o
mar como vivencia, de aproveitar os medios existentes, os portos, as instalacións dos mesmos, para practicar unha
actividade deportiva. Os franceses foron
pioneiros nese empeño. Cando comenzaron a xurdir problemas coa marina
mercante francesa e coa mesma pesca, os nosos veciños
do norte comenzaron a explotar a industria náutica. Nós, en
certa forma, intentamos facer o mesmo.

- Pero debeu ser unha tarefa bastante difícil, ¿non?
- Cando nós presentamos o proxecto do Náutico que
vedes hoxe xa levabamos dez anos con estudios de viabilidade, porque había xente con barcos en busca de Náutico.
Entón, cando se falou do contradique aproveitamos para
presentar un proxecto serio á Confraría. Non só se falaba de
ter aquí algúns barcos, senon lamen de que o proxecto
afectaría dunha forma moi positiva á economía do seu entorno. Habería -e creo que en relidade 0s houbo- m 0 i t 0 ~

beneficios indirectos que saíron do Náutico.

-

Pero do proxecto á realidade ¿quedaba moito por
andar?
- Sen dúbida. Empezamos a obra cos nosos cartos.
Fixemos contas, e con sesenta prazas de amarre podiamos
financiar o Náutico. Daquela non había axudas como pensa
moita xente. As axudas viñeron máis tarde de Turismo. Nós
financiamos dous centos cincuenta millóns de pesetas e
Turismo só contribuíu con trinta millóns. Moita xente non sabe esta realidade.

-
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Cando di esto Juan José López Oviedo bate lentamente
coa palma da man na mesa, orgulloso de todo o conseguido. Logo engade con énfase:
-Con noventa millóns fixemos a mariña seca e os pantaIáns. Empezamos polo que tiña demanda, polo que Ile facía
falla á xente, que eran os seus propios atraques.

- Pero agora xa hai máis de sesenta prazas de amarre, jnon
sí?
-Agora ha¡ duascentas prazas e pensamos crecer un
pouco máis, pero só ata duascentascincuenta prazas, para
non ter demasiadas. Os náuticos máis grandes, na nosa forma de pensar, perden o seu ambiente familiar e son moito
máis difíciles de coidar e manter. Queremos que a xente se
coñeza.

- iPero aquíhai algo máis que só pantaláns?
O Presidente solta un sorriso.

1

cipa en grupos e sempre volven a participar. Temos moi
poucos renuncios dunha tempada a outra. E tamén é importante matizar que temos programas para persoas que non
son socios do Clube. Calquera neno de Portosín que queira
aprender a velear pode facelo. É importante romper os estereotipos de que os náuticos s6 son para algúns.
Este é un asunto que Augusto Nores Lorenzo tén ben
claro:

- E difícil difundir o deporte de vela porque é un deporte
que non se segue ben na televisión, por exemplo, e tamén é
difícil de ensinar porque fan falla medios para facelo.
Quizais por ¡so a xente pense que a vela non é deporte para
todos, e é unha falsidade moi grande.
Vólvome cara a Juan José de novo.
- E entre tantos veleiros de fibra tan ben arranxados,
¿que fai un sancosmeiro?- Refírome ó bonito barco veleiro de madeira, coa súa vela tradicional latina, que está no

- Despois dos pantaláns viñeron os pañois, para que a
xente tivese un sitio onde gardar e secar as súas velas, para
gardar os seus motores, etc. No ano 93 foi cando fixemos as
instalacións de terra. Agora estamos nunha fase de consolidación, promovendo as instalacións que vedes (vemos un
Clube Náutico con ximnasio, sala de xogos, pista de tenis,
cafetería, restaurante, biblioteca) e coidamos os barcos, pero sempre promovendo o deporte da vela.
Nesto entra na conversación o Comodoro do Clube,
Augusto Nores Lorenzo:
- Nos clubes pódense facer moitas cousas, pódese xogar ás cartas ou ó dominó, pero aquí promovemos a vela.
Iso é o máis importante para o noso Náutico.

- ¿E como se promove a vela en Portosin?- Diríxolle a
pregunta ó Comodoro.
importante atraer a toda a familia. É importante
atraer tanto a pais como a fillos, e desde logo atraer ás mulleres 6 deporte da vela. Nos nosos programas a xente parti- Pois é

Juan Jos6 López Oviedo,
Presidente do Clu'
Náutico de Portos

Augusto Nores Lorenzo
coordina as actividades
do Náutico
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primeiro amarre do pantalán do Clube, á primeira vista de
todos os que o visitan.
- Porque ante todo

somos amantes da vela. Somos dun
pobo mariñeiro onde o mar e as súas embarcacións son
sempre os protagonistas. As embarcacións veleiras invernaban aquí,en Noia, ata abril. Nese tempo de inverno os
mariñeiros preparaban e arranxaban os seus barcos para
logo voltar ó mar. O dous de febreiro, día do Carme d a
Barquita, xuntábanse todos os mariñeiros e formaban as tripulacións. E con este motivo facían unha
gran festa.

- ¿Pero porque escollestes o sancosmeiro para telo no Náutico?
- Porque a vela

naceu da madeira.
Naceu de barcos moi ben pensados e
arranxados. E o sancosmeiro é un deles.
Logo nós queriamos ter unha embarcación representativa desta zona. Agora
quedan poucos sancosmeiros polo tema
do despece.

1

nenos. uueremos que os nosos rapaces saiban e sinran o
que son as embarcacións de madeira. Usamos uns libros
bastante bos da Consellería de Pesca que falan do sancosmeiro, e os monitores de vela ensínanlles e móstranlles As
cousas do sancosmeiro das que fala o libro. É importante
coidar e coñecer as tradicións e o noso pasado, que son o
que sustenta a nosa cultura hoxe en día.
No momento en que termina de falar o Presidente, o
Comodoro engade:

«Queremos que
OS nosos rapaces
saiban e sintan
O que son as
embarcacions
de madeir2.b

- i E como foi a recuperación do
voso?
- Francamente o

máis difícil foi o papeleo, coma sempre
-O Presidente agora rise un pouco co asunto- Gastamos
unhas catrocentas mil pesetas na súa recuperación e aínda
non acabamos de todo. Por exemplo, a vela que ten non é a
propia da embarcación, fixémola cunha vela vella dun iate,
e agora témoslle que facer a vela correcta. O mastro tampouco é como debe ser.-O Presidente ensínanos unhas
preciosas fotos antigas de sancosmeiros que locen un mastro máis alto que o que ten o do Náutico- Pero temos a sorte
de ter moi bos carpinteiros en Noia, no Freixo, que sempre
nos poden axudar con estas cousas. Ata neso temos sorte.
Esta é unha embarcación, como podes ver, moi manguda e
de pouco calado, que se usaba para transportar carga -teIlas, ladrillos, area, cáseque de todo- dunha beira da ría á
outra. Propulsábase coa súa vela e máis cos remos.

-iQue uso Ile dades agora no NButico?
pois de momento usámolo nas clases de vela para os

- É moi importante respectar o pasado e a nosa historia porque somos verdadeiramente privilexiados nese sentido. Temos unha historia e tradición marítima envexables e importantísimas.

- i Tendes algún outro proxecto de
vela tradicional?
- Pois

no que se refire á recuperación de barcos tradicionais, hai un pata-

che, un galeón con vela cangrexa e foque que se usaba para acarrexar tella e
ladrillo, que tamén nos interesaría recuperar. yero ese é aínda un proxecto que temos que pensar
e aclarar. Tamén temos pensado facer, alá para xullo e
agosto, unhas charlas sobre a tradición mariñeira e naval,
unha especie de conversas, mesas redondas, con carpinteiros de ribeira, con patróns, e con estudiosos como Carlos
García Bayón, e quizais algún patrón ou regatista de vela
moderna. Tamén imos facer unha exposición fotográfica de
veleiros e galeóns antigos desta zona e unha mostra das ferramentas coas que se facían eses barcos.
Con esto o Presidente ensina algunhas das fotografías
que van formar parte da exposición. Está xustificada a súa
satisfacción. Xa Ile fixemos prometer que nos deixaría algunhas para publicar na RELINGA.

O Clube Náutico de Portosín é unha realidade fermosa,
digna de ver e de ser emulada por outros náuticos e clubes.
É un clube de xente con amor á vela, de xente con ideas
rnoi claras, asentadas na vida práctica e fundamentadas na
tradición marifieira que nos trouxo ata aquí. Dámoslle unha
sincera noraboa.

O momento antes do comenzo dunha regata é moi importante para determinar a estratexia que vai empregar o
patrón unha vez que se dá a saída. Por ese motivo debemos lembrar que hai que chegar 6 lugar da regata con tempo suficiente para probar que todo a bordo, a tripulación incluída, estea en óptimas condicións para regatear. Este é o
momento, por exemplo, de comprobar que o temón estea
ben asentado, que non teña algas, cabos ou calquera obxecto prendido nel, que a cana estea ben suxeita, que a driza corra debidamente, que a verga estea ben amarrada,
etc. As veces as cousas que parecen s6 parvadas determi-

Manobras en regata

AS saídas
nas
Regatas
de Dornas
a Vela

nan quen gana ou quen perde, sen que sequera dea comenzo a regata.

I

l

I

Despois de comprobar que a dorna estea no seu punto
debemos de prestar atención á área xeográfica na que
imos navegar. Este é o momento preciso para determinar a
estratexia que queremos levar a cabo. ¿Como está soplando o vento? ¿Por que z o n a 9 Ás veces as regatas cruzan
canales ou áreas onde ha¡ fortes correntadas. O que as ten
localizadas ten vantaxe durante a regata. ¿Que obstáculos
vemos endiante nosa? ¿Poderémolos deixar a sotavento ou
non seremos quen de superalos na cinguida? Se o vento
sopla moi forte, Lfarannos falta rizos? Se non probamos a
dorna con tempo nas condicións que
nos rodean non imos poder sabelo.
Estes son detalles ós que debemos
atender antes do comenzo da regata.
Os bos patróns e os seus tripulantes están ó tanto deles para poder preparar
ben a regata.

Outra vantaxe de velear varias veces ata a liña de saída
é que podemos calcular o tempo que nos leva facer o per-

corrido desde un certo punto ata a liña. Esta técnica foi emp r e g a d a c o n resultados exemplares por Juan José
Sampedro e Manuel Patiño, que tan boas posicións acadaron na tempada do 1996 a bordo d a Mallante. Juan José,
sempre entre os primeiros en chegar á liña de saída, determinaba un punto de partida favorable, e Patiño controlaba
c o reloxo o tempo que lles levaba chegar á liña de saída.
Facendo eso unhas cantas veces a tripulación da Mallante
collía unha boa idea do tempo e do percorrido que tiñan
que facer xusto antes de tocar a bocina. Desa forma teñen
saído en primeira posición en múltiples
ocasións. E despois, ¿quen os collía?
Pero para triunfar non todo o mundo ten

'Antes da saída
compre
comprobar que
todo está en
condicións
para a regata»

Unha vez determinadas as condicións meteorolóxicas e xeográficas que
nos afectarán durante a regata podemos
concentrarnos na saída propiamente dita. Debemos lembrar ante todo que o requisito dunha boa saída é ben sinxelo: só temos que executara saída que nos leve á primeira marca ou baliza en primeiro posto. O difícil, claro está, é facelo. En primeiro lugar
ha¡ que determinar o máis axiña posible onde está a liña de
saída. O que chega con tempo e coñece a liña ten certas
vantaxes. Unha é que ten tempo para establecer que lado
da liña é o favorable para saír e para navegar o primeiro
bordo. Recordemos que o mellor bordo é aquel que nos
deixa o máis perto posible da primeira marca. O patrón que
velea cara á liña varias veces quizais poda saber que lado é
o máis conxestionado, onde hai máis embarcacións, onde
están certas dornas, especialmente as máis competitivas, e
tratar de determinar o porqué da súa situación. Se nos podemos situar a barlovento das outras dornas na saída, por
exemplo, non nos taparán o vento tan facilmente no primeiro bordo.

que copiar á Mallante. A bordo d a
Dolores, Andrés Novo e José Campaña,
k ñ e n usado unha técnica alternativa
que ademais de ser tradicional permitiulles gañar regatas ben de veces. Eles
concentrábanse en situarse nun lugar favorable da liña pero sempre un pouco
atrás dela. Unha vez alí, Campaña baixa-

ba a vela e mantíñaa en posición para levantala no momento en que o patrón o estimaba preciso.
Dependendo do mar e do vento, a dorna tende a aguantarse nunha posición estable cara á liña de saída. Segundos
antes d e que soase a bocina Campaña izaba a vela e
Andrés tomaba escota poñéndose a andar con suma rapidez e cruzando a liña cáseque no momento xusto no que se
daba a saída. Igual que o que ocorría na Mallante, a tripulación da Dolores estaba compaxinada e concentrada despois de facer a mesma operación moitas veces, e de facelo
varias veces o mesmo día da regata. Con esta técnica de
saída puxéronse en boa posición para gañar, por exemplo,
a I Bandeira Concello de Pobra.
As dúas técnicas xa mencionadas non só se usan nas
regatas das dornas senon que en moitas competicións de
vela lixeira se recorre a elas. O que teñen en común todas

regata.Fallos nese momento poden ser críticos e m e m o fatais de cara ós resultados. Por eso non se recomenda -cousa que fan os regatistas que chegan ás dornas desde a vela
lixeira- facer un número excesivo de manobras nos últimos
dous minutos antes de saír.
A técnica de esperar coa vela baixa, que 6 a técnica da
Dolores, tamén ten as súas deficiencias. En primeiro lugar,

Andrés Novo e Jose Campaña bolinando na Dolores

as técnicas é a compaxinación da tripulación e o recoñecemento polo patrón das circunstancias existentes no día da
regata. Hai tamén que recoñecer que todas as técnicas de
saída teñen as súas deficiencias. A técnica de medir o tempo que usa a Mallante non só require a medición do tempo
senón tamén escoller o percorrido cara á liña sen que se
atravesen outras dornas que estean navegando e outras
que estean paradas esperando a saída. Eso require saber
de antemán que quizais teñamos que facer manobras forza-

adoptase unha posición estática e se outra dorna se nos
pon diante no último minuto quizais non tefiamos nada que

das minutos antes do comenzo e cambiar os nosos planos

facer máis que esperar e perder a nosa posición favorable.
E logo, como partimos dunha posición estática imos levar un
poucomenosdevelocidadecomparadoscosquepartenco

de inmediato. As manobras forzadas no último minuto antes
d o toque d a bocina poden ser determinantes d a

«A práctica
constante da
técnica de saída
permitirá situarse
en posición
competitiva»

A Mallante montando o
faro da Ostreira

tempo medido detrás nosa. Tamén temos que considerar

portante que saír de primeiro sexa saír ben, con consisten-

que cando estamos parados o mar e o vento vannos ir aba-

cia. O que sae ben sae no grupo dos primeiros e pode logo

tendo lentamente da posición escollida. Por eso temos que

loitar para conseguir mellorar a súa posición. Moitas regatas

buscar a nosa posición con eses factores de mar e vento

téñense ganado desta forma. O que non se pode facer 6 sa-

ben sopesados.

ír cos últimos e por riba esperar gañar. Eso é imposible de

Sexa cal sexa a técnica de saída que escollamos o que

facer. Así que ha¡ que buscar unha técnica apropiada 6 no-

está claro é que a saída e os momentos antes da mesma

so estilo e á nosa personalidade. Logo ha¡ que practicala

son críticos para facer unha boa regata. O que sae primeiro

constantemente. E non nos esquecer de que tamén pode-

ten vantaxes obvias, e se non comete erros está nunha po-

mos practicar no día da regata se chegamos con tempo á

sición favorable para gañar a regata. Pero quizais máis im-

zona da saída. Coas regatas xa virán os trofeos.
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Na Volta á llla do 93

Quedamos de acordo con Petote, o Presidente da Asociación Cultural Dorna,
da llla de Arousa, para vernos o domingo, 23 de febreiro, a fin de que nos contase
como xurdiu a idea e a tradición da gran regata de dornas a vela que se coñece
por toda a Ría da Arousa como "A Volta á Illa". Pola forma que sopla o vendaval,
pola forza coa que bate a chuvia nos cristais do Bar Regata onde estamos charlando e tomando un café, axiña nos damos conta da sensibilidade que ten esta xente
illeira cara 6 mar e ás dornas nas que por el sempre navegaron.
Como tantas outras festas e acontecementos deportivos, a Volta á llla naceu do
entusiasmo e do interese duns cantos amigos por conservar a entidade da dorna e
por volver a celebrar as regatas de dornas na llla como as tiñan celebrado os seus
antepasados: Xa ha¡ doce anos que ten vida esta proba veleira na que participaron
sempre, e na que seguen participando, máis dornas que en calquera outra regata
da Ría.
0 s responsables de darlle vida a tan emblemática regata foron Petote, Julián

Doce
anos
da Volta
á Illa:
A raíña
das regatas

«Buscabarnos algo
noso, unha actividade
estelar que fose
cultural, social e
deportiva»

García, Alejanaro barcia, Jose Ricardo Dios, Benedicto Viñas
Vidal, Wenceslao Chaves, Ramón Chaves e Juan Antonio Viña,
quizais entre outros que nós non recordemos nestes momentos, pero todos estes formaron dalgunha maneira parte da directiva da Asociación Cultural Dorna, que fora fundada por
Sito Vázquez no ano 1977. Recorda Petote que xa antes do
ano 1982 a Asociación Cultural Dorna, reflectindo o pensamento e o sentimento da xente da Illa, tiña a dorna como o estandarte dos illeiros.
A xente sen dúbida recoñecía ás dornas como unha ferramenta básica para traballar no mar, sobre todo para acarrexar
o mexillón moito antes de viren os barcos grandes a motor. E
as dornas que facían ese labor eran dornas pequenas, de nove cuartas ou pouco máis, do tipo destas coas que hoxe en día
participan nas regatas por toda a ría. Pero polos anos setenta
e comenzos dos oitenta era alarmante ver a cantidade de dornas que todos os anos alimentaba a fogueira de San Xoán, como era tradicional facer cos barcos que xa non servían.
Daquela víase na Asociación que a dorna ía camiño de
perderse, e por outra parte sentían que había un baleiro na Illa,
botaban en falla unha actividade única e propia, que fose deles, que reiterase a súa identidade particular. "Buscabamos algo noso, unha actividade estelar que fose cultural, social e deportiva", lembra Petote.
Cando se presentou a idea da regata a reacción da xente
foi inmediata. En particular, a reacción da xente de mediana
idade, dos mariñeiros que traballaban no mar a diario, foi sorprendente. Animáronse moitísimo a velear na dorna de novo.
"Foi sorprendente porque eu pensaba que moitos deles xa estarían cansos de andar no mar todos os días e que non quererían pasar parte dun sábado ou dun domingo no mar tamhn,
pero non foi así. Animáronse todos a velear", conta Petote con
orgullo.
"Agora que tamén estaban seguros de que o ían pasar ben
e de que farían unha cousa bonita e con moita seguridade".

Ramón Blanco, con
Ramón Dios gafiou en tres
ocasións a Volta á llla

! Manuel Cousido
"Petote", Presidente
da A C. Dorna.
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prestaba as súas embarcacions 6s que podían facelo.
Moitas veces os socios da Asociación Cultural Dorna ían de
casa en casa buscando dornas e tripulacións. Logo había
un interese trepidante, con moitas tripulacións traballando
ata as altas horas da noite preparando as súas velas, lixando os seus timóns, limpando as dornas. Sen dúbida a xente
da llla tomaba a súa regata en serio. De feito, nos primeiros
oito anos que se celebrou o acontecemento o noventa por
cen dos participantes eran da Illa. Logo comenzaron a chegar os de Riveira, a Pobra e O Grove.
Sen embargo, na última celebración da regata s6 participaron vintecinco dornas e faltaron unhas dezaseis da Illa.
"Hai que volver a enganchar á xente como nos vellos tempos", afirma Petote como se tivese gañas de comenzar todo
de novo. Anos atrás parece que os máis veteranos animaban máis 6s xoves a sair. "Dábanlle moitas facilidades.
Buscábanlle tripulación. Prestábanlle dornas e velas 6s que

Ramón Suárez Otero do Bar Regata, habitual participante na Volta

Nesto Petote refírese a que nas primeiras regatas saían a
acompañar ás dornas dez ou quince planeadoras, moitas
delas con espectadores a bordo De feito, a seguridade
nunca fallou nos doce anos que se leva celebrando a regata

E 6 longo dos anos unha regata que comenzou no 85
con dez ou doce dornas creceu ata chegar As corenta emb a r c a c i ó n ~atadas 6 cabo de saída no Porto Norte da llla
Hai que lembrar que neste tempo, s6 na Illa, se fixeron unhas doce dornas especificamente para participar na regata O mesmo ocorreu coa participación desde terra. Lembra
Petote que "viña xente de todos os lados a ver a regata", e
que un ano ata viñeron franceses a mirar o espectáculo e a
aprender un pouco das tradicións arousás "Chegamos a
ter ata mil espectadores mirando a Volta á IIIa", conta
Petote
xente que non participaba directamente na regata

Ramón Dios diante do taller dos Monchitos
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non as tiñan". Así facíase antes e a xuventude demostraba
interese porque "lle gustaba competir e Ile gustaba a dorna
como a súa embarcación emblemática".

pode levar a calquera lugar, e 6 mesmo tempo é un barco
moi versátil que vale para pescar e para velear e tamén para traballar".

O interese dos rapaces novos partía do apoio dos ve110s. Os membros da Asociación explicáronlle 6s vellos que
a participación nas regatas non era tan só por mor de ganar
un ou outro trofeo senon tamén por non perder a embarcación e a cultura insular. ESOnon quere dicir que non houbese "caza-trofeos", conta Petote
cun sorriso. Está
claro que a comAno Edicibn
Dor
petición na llla
sempre foi d a
man coa tradición e a preserReirla dos M
vación dos seus
Teri3sa
costumes.
Cel! A competenTeri
cia que despert u >re
tou a Volta á llla
Pelexa
entre moitos por-

De que nin a dorna nin a Volta á llla corre perigo de extinción non cabe dúbida cando se fala cun veterano da regata como é Ramón García Fernández. Moncho, como Ile
chaman os seus amigos, só faltou a unha ou dúas regatas
en toda a súa historia e eso por culpa dunha enfermidade.
Ten tido ata catro dornas difea lllQ
rentes para participar
na regata
antes
e unhas catorce
Luis OteroIEnrique Ortiz
velas desde que
Manuel Vázquez/Jesús f'iomay
comenzou
a
Luis Otf
M. lgleslas
competición. Un
ano ata camRamón
iamón C)¡OS
biou unha dorna
dolfo Fer
por outra para
'iamón C
competir mellor
n_
_ - _r,
Manuel raraawuscar
raraaa
na regata.
Tomás
idro Mariño
"Teño gaña
- .
- , HamOn Blanco/HamOn L\inc
d o algunha re-

-

T - r r *e?,
tos da Ría, obri1 VI133a
gou 6s d a llla a
Cainelia
afacerse a regaCov
- - -echa
tear baixo o
Mallante
Regulamento da
Federación
Galega de Vela. Deso xa ha¡ uns tres ou catro anos e os da
llla adaptáronse ben as novas regras. Os regatistas tamén
se van dando conta, por exemplo, da importancia que teñen as licencias federativas e do seguro de accidentes que
acompaña a cada unha delas.
-

-

-~ -

-

E aínda que a participación nos últimos anos non foi tan
significativa Como ~ o u ~ ~ Oestá
S , claro que a xente da lila
nunca permitirá que se perda a súa gran competición.
"Botariano de menos como calquera gran acontecemento ó
que están afeitos. Aquí nunca se esquecerá a xente do que
é a dorna", di Petote cunha certa autoridade. "A dorna seguirá avante como unha embarcación deportiva e de lecer
porque 6 unha embarcación moi simple, pequena, que se

Manuel

uan Cort

gata, e trofeos

V ~ L ~ U G Z IN
JO
I ~S,U~IV~I I Z ~ ~ ~ Z teño unha chea
deles. Encánta
Juan JI3sé SampedroIManuel Pzitiño
me velear ni
dorna e tes que
ver como a teño. Téñolle todo do mellor porque me gusta
competir e porque sempre compito legalmente, e se non
pregúntallo 6 Petote que o sabe moi ben", conta Monch(
no medio do Bar Regata, dándolle ós brazos con axilidadc
e rapidez como se estivera facendo a manobra nun cambi<
de bordo comprometido. "E teno un sobriño novo que xa 1ll
da
ben e ten moito interese pala dorna, Para o ano xa(
LA--,
i-1
I V I ~ IIUGI

levo comigo, e se ganamos voulle dar a miña dorna de regalov. O que di ~~~~h~ o d¡ para que todos o saiban,
Esta claro. A Volta á llla non morre nin hoxe nin mañá
Apartadevos que afveñen 0s da lila e Parece que venen i
ganar.
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Os botes
de Ribadeo
na
encrucillada

Bote de Ribadeo: Ás fasquías
tradicionais únense novos acabados e materiais modernos

por Javier Villamil Rodríguez

Entre Ribadeo, Figueras e
Castropol desenvólvese todos os vecompetición náutica que
r á n unha
~
exemplifica a volta ás nosas tradicións
mariñeiras. Preto de sesenta botes,
armados con vela de martelo, cirnbrean a súa figura por aquelas augas, e
habitualmente máis de vinte concorren 6s regatas que organizan os clubes náuticos de Ribadeo e Castropol.
Sen embargo, despois de trinta
anos de competición, quedan materias pendentes, materias moi importantes. En efecto, é hora, e non debería de haber retrasos, de preparar a
elaboración dun regulamento serio
que garanta para os botes, de acordo
co sentir dos regatistas, unhas condicións de igualdade en primeiro lugar.
Porque ese milagre dos botes de

Ribadeo navegando, nunha das competición~
náuticas senlleiras de embarcación~
tradicionais no panorama
galego, realzase, e de aí ven o asombro, sen unha regulamentación, feito
que non nos permite explicarnos a
pervivencia desa regata, se non é pola afección probada dos veleadores.
As condicións absolutas de igualdade non poden garantirse, como é
sabido, e menos con barcos tradicionais d e madeira. Pediranse dous
iguais e un sairá máis rnangudo, e o
outro máis pesado, ..., e non haberá
dous iguais. Pero parece que certas
condicións de igualdade básica son
posibles.
En primeiro lugar interesará establecer os criterios sobre os que elaborar o regulamento. E tal vez a primeira
cuestión sexa optar entre un criterio

que poderiamos chamar purista, defendendo o rnantemento do bote nas
súas dimensións e estructura tradicionais; e outro, que poderiamos denominar evolucionista, no que se propugne o desenvolvemento de dimens i ó n ~fasquías,
,
aparellos e técnicas
de navegación ó gusto dos navegantes.

Á vista de como están hoxe os botes non está claro ata que punto interesa seguir o que temos denominado
criterio purista, sobre todo pensando
nos acabados e nas orzas que empregan os botes. Ben, pero será difícil
pretender, cun criterio puramente
evolucionista conseguir condicións de
igualdade para as regatas.Poderíanse
establecer dous tipos de regatas:
Unha puramente competitiva e outra
d e carácter social e d e recreo.

Establecer un criterio mixto, que salve a identidade fundamental do barco e que non constrinxa excesivamente a evolución que xa se ten producido é tarefa que se debe reclamar 6 regulamento.
Determinar as medidas será un dos primeiros acordos a
conseguir, e como punto de partida haberá que mirar 6 que
xa ha¡. E 6 que parece as esloras atópanse maioritariamente entre os 5 e os 5'60 ms. Non semella que fora ser moi difícil atopar un acordo xeral neste punto.
Quizais a clave de todo se encontra
na determinación do tamaño das velas.
Facelo, e canto antes, establecendo un
período de adaptación que podería ser
de dous anos, permitiría entrar no novo
séculoe~ixindoxaascondiciónsdo regulamento. Ser estrictos na esixencia
coas velas é imprescindible para impedir que o tamaño dos botes, os lastres
ou orzas sobredimensionadas posibi~iten a utilización de velas maiores; as velas de tamaño uniforme converterían en
desvantaxes os elementos citados.

mén unha dimensión social que é de agradecer para todos,
regatistas "purasangues" incluídos, e para o futuro dos botes tamén.
Nesta mesma orde de cousas incluiranse as posibles limitación~sobre aparellos, manobras, técnicas de navegación, número de tripulantes. Se se xulga que restriccións do
tipo que sexa nestes terreos restan mordente ás regatas,
debe considerarse tamén que contribúen a resaltar a pericia dos patróns.

'Os de~orfistas
que priman
absolutamente a
velocidade na
competición que
non esquezan
que hai clases
olímpicas»

LManteríase a orza de sable, que xa
vén de antano? De facelo deberíanse
especificar as medidas, indicando os
Pénsese antes en por que se puxO.e se a puxeron todos ou só os que quixeron levantar máis vela.
Outra consideración importante pode ser a relativa 6 tipo de regata que se pretende establecer. A un criterio puramente evolucionista corresponderá un estilo de regata máis
restrictivo na participación. So os regatistas máis entusiatas, os que leven polas veas o veleno da competición, veranse motivados para arranxar novos aparellos, facer modificacións, melloras, e conseguir condicións iniciais vantaxosas para a proba. Os demais asistirían á regata con xesto
resignado, a ver a diferencia que aqueles conseguen sobre
eles en cada saída.
As limitacións regulamentarias poden, se se fan con intelixencia, contribuir a fomentar a participación nas regatas
que, sen perderen o seu carácter deportivo, adquirirán ta-

Purismo ou evolucionismo; elitismo
deportivo ou participación social. Os puristas que miren á realidade dos bofes na
Ría; os evolucionistas que lembren que
navegan nos botes de Ribadeo; e os deportistas que priman absolutamente a
velocidade na competición, que non esquezan que hai clases olímpicas.

De todos modos, non debe rexeitarse
sen máis a posición dos que defendan
seguir adiante como ata agora; todo será
que os interesados. os que se mollan.
valoren todos os argumentos cantos haxa. Ó final o que importa é o sentido común e o acerto. Nos, desde logo, como
observadores, estamos convencidos de que un regulamento imperfecto e incompleto vale máis que nada, se se quer
andar por camiños dereitos. Valórese, senon, esta última
consideración: Sen un regulamento que estableza condicións de igualdade acabarase entrando de cheo no camino
do rating, agora precisamente que todo 0 r ~ u n d o
está a miraroxeito de fuxirdel.
A nós. co entusiasmo aue nos caracteriza . a aventura
dos botes de Ribadeo antóllasenos histórica no panorama
da náutica galega. Consolidala e dimensionala xustamente,
con regulamento ou sen el, constitúe un ben deportivo e
cultural.

Javier Villamil RodríguezeVicepresidente d0C.N. de Ribadeo

TES

sías a Beluso, a Combarro e a O Grove. u plan gastronómico
non tiña menos interese, e incluía a caldeirada de raia que en
Beluso preparan no Bar Amparito.
Cumpríuse a rota e o plan previsto na súa meirande parte.
Desta maneira adiantouse de modo notable a tempada, aberta de xeito tan brillante pola Cofradía da Dorna cunha especialidade que seguro que ten un futuro espléndido nas embarcación~
tradicionais de maior porte, as travesías, os percorridos polos portos, ou, expresado cun anglicismo perfectamente adaptado a nosa fala: os raites.

A Meca a Fisterra

A dorna Nai con foque e cangrexa

Raite da Cofradía da Dorna
O día 27 de marzo saíron de Riveira a Nai, a Virxe do
Carme e a Macoriña para dar un raite que ocuparía os días
festivos da Semana Santa. A bordo da Nai ía Antonio Callón,
Marcelo Valeiras, Conchi Bravo, Modesta López, José
Antonio Domelo, e "Diti", un afeccionado e socio da Cofradía
que ven de Lugo. Na Virxe do Carme, dorna xeiteira, de patrón Adrián Sarasquete, e Telmo Piñó, Antonio Villa e Juan
Andrés Pérez. A tripulación máis nova era a que ía na dorna
tradicional, a Virxe do Carme. Gústalles máis porque a vela
de relinga require máis actividade. A Macoriña, dorna de nove cuartas, reconvertida en ¡ate cabinado, con foque e cangrexa, levábaa Tuco de Vilanova.
O plan foi ambicioso. Mariñeiro e gastronómico. Caída de
Riveira de maná, co vento fresco do nordés dominante aqueles días, para recalar en Ons. Alí visitaron O Burato do Demo,
despois comeron o obrigado polbo á feira, e desde alía Porto
Novo, que se convertiu en base de operacións para as trave-

Adiantáronse un día os da Cofradía, porque os Amigos da
Dorna Meca saíron de O Grove o venres, 28 de marzo, buscando ventos favorables cara a Fisterra. A airosa Meca ía tripulada por Manolo Parada, Miguel Angel Carel, Juan
Carabicho e Fabián Garrido. Aínda que os ventos foron bos
no comenzo da travesía, logo afrescou tanto o nordeste que
os obligou a tomar dous rizos. Preto de Fisterra, a unhas cinco ous seis millas do seu destino, o vento e o mar dificultáronlles a navegación de tal xeito que tiveron que buscar refuxio
no porto de Muros.

Ó día seguinte saíron de Muros rumbo a Corrubedo con
vento duro que foi amainando segundo chegaban ó porto.
Despois de probar os chipirons de Corrubedo puxeron rumbo a Riveira, onde pasaron a última noite antes de voltar a O
Grove.

A Macoriña. dorna de nove cuartas reconvertida

Xente entusiasta e emprendedora haina. ¿Ha¡ apoios bastantes para ela e para os seus proxectos?

Galeóns de Arousi

Botando a Meca

Esta travesía había que salientala porque nela tiveron unha oportunidade os Amigos da Dorna Meca de comprobar o
comportamento da súa embarcación con vento e mar duro,
unha experiencia que non tiveran ata o momento. Por outra
parte a nosa vela tradicional va¡ volvendo ós mares polos que
tanto andou aínda non ha¡tanto tempo. Ademais agora xa saben os da Meca o que é durmir na tilla ben quentiños.

Recuperación de barcos
antigos
Nos portos de O Grove e A Pobra do Caramiñal pódense
ver dous barcos de porte impoñente que están en proceso
de recuperación para a vela -que a RELINGA seguirá atentamente- pola iniciativa de particulares. 6 parecer o seu destiño será o charter, aluguer para turistas e afeccionados.
Estamos cansos de escoitar que o marco das nosas rías é incomparable. Haberá que seguir repitíndoo, porque é verdade, pero teñamos moi presente que o que faltan son barcos.

Recuperación dun barco para vela en O Grove

O Grupo Etnográfico Mascato ven de tacer unha reimpresión do libro Galeóns de Arousa, de Dionisio Pereira. Ben o
merecía a calidade do traballo e a información que proporciona sobre un barco que tan presente estivo na Ría da Arousa.
Pero a cualidades tan positivas suma este libro o interese de
que os gaños que reporte a súa venda adicaranse a sufragar
os gastos da recuperación do galeón Jandro.

A dorna nas escolas
A Cofradía da Dorna prosegue a súa tarefa de difusión da
nosa cultura marítima, esta vez da man de Conchi Bravo, profesora no Colexio de Artes. Nunhas interesantísimas xornadas, e cunha inapreciable guía didáctica sobre a dorna, elaborada polos profesores do centro, os escolares tiveron ocasión de achegarse a esta embarcación desde os puntos de
vista de diversas disciplinas, ademais dunha charla sobre a
dorna pronunciada por Santiago Páramo, autor dun breve e
axustado estudio sobre a dorna. Complementaron a actividade escolar cunha saída que os levou a diferentes centros de
interese relacionados co mar, entre eles a carpintería dos irmáns Ayaso, en Aguiño, e o conxunto de dornas que a
Cofradía mantén en Riveira, onde os rapaces puideron ter un
primeiro contacto co barco, da man de Antonio Callón.
No Colexio de Olveira, co impulso da A.P.A. e a entusiasta colaboración do profesorado, con motivo do Día das Letras
Galegas celebrouse unha exposición sobre o mundo do mar.
Nela incluíase unha dorna cos seus aparellos, unha colección
de maquetas sobre diversas artes de pesca realizadas por
pais dos alumnos, e unha colección de fotografías de
Fernando S. de Juan. Para a relización da actividade contou o
centro coa colaboración da A.C. Lagareu por Barlovento, ó
cargo da que estiveron as charlas e explicacións que se deron ós alumnos.
Estes dous casos son un exemplo do primeiro paso dun
camino que está por percorrer: O mar ten que entrar na escola, e os rapaces teñen que coñecelo e volver a el dunha maneira nova.
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Festas Históricas
A Romaria Viquinga de Catoira, que comenzara como unha "jarana", sucédese ano tras ano como unhafesta cultural
que recorda a presencia normanda nas nosas costas. As
construccións defensivas medievais, algúns aspectos da organización territorial de Galicia, como o traslado das sés
o Mondoñedo, están
episcopais de lria Flavia e San ~ a r t ' h de
ligados ás incursións dos normandos. As nosas dornas, en
hipóteses máis ou menos aventuradas, teñen a súa orixe nos
barcos daqueles navegantes do norte.

E este ano en Baiona celebrouse cumpridamente a Festa
da Arribada. No peirao cumpría a visita a unha reproducción
exacta da carabela que participou na histórica viaxe de
Colón. Cunha recreación dos ambientes dunha feira medieval e a representación da chegada da Pinta, Baiona tróuxonos á memoria un feito que suliña a presencia galega nos mares do seculo XV.

O Carmen Barcia. motoveleiro de mediados de seculo.
en Pobra do Caramiñal

Reproducctónda Pinta atracada en Baiona na Festa da Arribada

A vela tradicional no Clube
Náutico de Riveira
Desde hai anos o Clube Náutico de Riveira ven facendo un
esforzo pola recuperación plena da vela tradicional como deporte. A nova directiva presidida por Manuel González pretende impulsar o desenvolvemento desta especialidade no
clube mediante un convenio de colaboración coa Asociación
Cultural Lagareu por Barlovento. Baixo dito convenio Lagareu
asumirá a responsabilidade de toda a actividade de vela tradicional no Clube Náutico riveirán. Nese proxecto contémplase a integración nunha escola de vela de todos os aspectos
da navegación a vela, os olímpicos e os tradicionais.

mariñeira. Dun xeito atractivo, participativo e Iúdico, os escolares que a visitan aproxímanse á realidade biolóxica, histórica, mariñeira...do noso mar. Máis de oito mil alumnos visitárona no curso que remata. E conviría recordar que neste eido
non sería mala cousa que todos os galegos nos considerásemos escolares.

O Barco do Miño

O carocho. ou barco do Miño coa sua estructura tradicional

Botadura da "Jalerna"
O 17 de maio, Día das Letras Galegas, a Cofradía da
Dorna realizou no porto de Riveira a botadura dun novo barco
da súaflota, a "Jalerna". Trátase dunha dorna xeiteira, de dezaseis cuartas, que dan unha eslora de 6'90 ms. Foi construida polos irmáns Ayaso, de acordo coas plantillas e medidas
doutras que antano se teñen feito na súa carpintería. Ás sete
da tarde no varadeiro congregouse un bo número de xente
que asistíu á bendición do barco e despois de ser regada con
viño do ribeiro botárona 6 mar vinte dos alí presentes.
Aproveitando a ocasión presentou tamén a Cofradía o vídeo A nasa de corres, documental producido e realizado por
Santiago Páramo e Carlos Iglesias.

A Coruxeira, Aula Etnográfica
En Saiáns, patrocinada polo concello de Vigo e promovida e animada por Xosé Valtierra, pódese visitar a Aula
Etnográfica do Mar A Coruxeira, auténtica escola da cultura

Hoxe pódense atopar nas dúas beiras do Miño un bo número de carochos, como alí chaman ó barco característico
dese río. Todos eles aparecen adaptados ó emprego do motor fóra borda. Este feito altera seriamente a súa fisonomía, -da
que é propia a dobre proa-, xa que a adaptación para o motor
esixe cortar a popa. Sen embargo, pódense encontrar, que
nós saibamos, dous carochos plenamente recuperados para
a vela, que conservan as súas feituras tradicionais. Un deles
foi recuperado pola Escola Galaxia, de Vilanova da Cerveira,
e con el os seus promotores acudiron ó encontro etnográfico
de Povoa de Varzim. O outro parece ser que foi recuperado
por Luis Romeo, profesor de Educación Fisica do Liceo da
fermosa vila cerveirana.

O Cotelo de Castiñeiras
Tal como se comprometera a Comisión de Festas de
Castiñeiras en volver a poner 6 seu porto no lugar que Ile corresponde nas regatas de dornas, está xa encargado o cotelo de prata que este 23 de Agosto se disputará naquel mar.
Con este trofeo conséguense os dous fins pretendidos: singularizar a regata e representar As xentes de Castiñeiras co
aparello do seu oficio máis tradicional e sinalado.

Mesa redonda sobre a
seguridade nas regatas
O día 30 de abril celebrouse en A Pobra do Caramiñal unha mesa redonda sobre a seguridade nas regatas coa presencia de regatistas moi significados, dirixentes de clubes e
xente relacionadacoa vela. Alí estaban Pedro Campos, Javier
de la Gándara, Guillermo Alonso, Alejandro Alonso "Dure", representante da revista Navegare Antón Salgado, da Radio
Costeira.

APUNTES

A sesión, moderada por Francisco Crusat, iniciouse cunha intervención de Juan Lampón na que narrou o acontecido
en torno ó tráxico accidente do Que Chulo, no que perderon a
vida o seu fillo Juan Lampón e Toño del Río, resultando estremecedora a falta de atención que recibiu naquelas horas tremendas por parte de diversas instancias responsables da seguridade.
Xa na mesa redonda, os intervintes resaltaron,a partir das
súas experiencias, a necesidade de autoesixencia por parte
dos regatistas na atención á seguridade, e do control do cumprimento das medidas establecidas por parte dos organizadores e da Federación.
Despois de insistir na importancia das dotacións de medios, sistemas e dispositivos de seguridade, quedou no a r a
incertidume cunha nova intervención de Juan Lampón: Os
medios hainos, o problema está na esixencia de responsabilidades a quen non os aplica.

Lino Gayoso prepara a Uxía para as regatas

O Clube de Mar Ferrol prepara a
tempada
Colás Rodríguez, Manuel Díaz e Camilo Ces comentan a
preparación do calendario da tempada. Proxectan unha participación importante de barcos e personal no Encontro de O
Grove, pendentes de resolver as dificultades de transporte. E
por outra banda está perfilado o calendario de regatas e encontros, -ruladas, como as chama Colás- que celebrarán este verán. A afección alí non falta: No mes de Xaneiro podíase
ver a vela d a dorna d e Enrique no medio d a Ría; e Lino
Gayoso preparaba a Uxía, unha embarción con aires de dorna meca, para poder competir este verán sen problemas co
xurado. Cuestión importante e pendente dun enfoque máis
preciso é esta do regulamento, se non se quer perder o carácter das embarcacións tradicionais cos sucesivos arranxos
e transformacións que se van facendo nos barcos, como ben
facía ver Colás.

Camilo Ces; Colás Rodríguez e Manuel Díaz, no "salón-museo"de Lino Gayoso

. - ..
--.
MAR iENEBR(KO
9 i<*
<,.a II
li,ii<li

"8,

1

m.

PIÑEIRODE SAN MIGUEL,
Esperanza
GÓMEZ BLANCO, Andrés
Xentes dos mares de Ferrol
Ed. Pluma - Ferrol, 1996

ALLEGUE MART~NEZ,
Ramón
ALLEGUE BARREIRO, Ramón
Mar tenebroso. A costa da morte do
sol
Editan: Os autores - A Coruña, 1996

CAL0 LOURIDO. Francisco
Xentes do mar. Traballos, t r a d ~ c ~ ó
en
costumes.
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Divídese este libro, de bo formato
e esmerada presentación, en dúas
partes. Na primeira delas, baixo o epígrafe "Pobos mariñeiros e as súas
xentes" (pp. 18 á 114), faise un percorrido polos portos da Ría de Ferrol e
recóllense as semblanzas e as lembranzas dun bo feixe de vellos mariñeiros, en torno a quince, que pasaron a vida nestes mares. Na segunda
parte, "A pesca artesanal de Ferrol.
Un percorrido pola historia" (pp. 119 a
176) nárranse dun xeito compendioso
as diversas épocas da historia da Ría
en relación coa actividade pesqueira.
Nesta parte resultan destacables as
referencias á presencia dos cataláns
e 6falucho de Mugardos, embarcación vinculada ós negocios daqueles.
As dúas partes estructúranse de xeito
ben diferenciado, de modo que veñen
constituir como dúas obras distintas
que converxen no apartado adicado a
conclusións. Resulta sumamente interesante a documentación gráfica, de
fotos antigas, sobre todo algunhas de
barcos a vela, inda que se bota en falta algún comentario técnico ou identificativo que aclarase os seus contidos.

A colaboración entre pai e fillo
móstranos unha faceta tráxica e ó
tempo fascinante da Costa da Morte
do Sol, desde a Torre de Hércules ata
a llla de Sálvora. Nese itinerario os autores levantan acta puntual dos múltiples naufraxios ocorridos ó longo do
tempo e das lendas que os acompañan: As luces enganosas nos cantís; o
falso son das campás; a misteriosa
desaparición de tripulacións enteiras... Particularmente hai referencias
detalladas 6 naufraxio do Serpent,
nos escollos da Punta Boi; ó da goleta
Adelaide, en Laxe; e ó do Santa
Isabel, en Sálvora. Cóntanse tamén as
lendas de cidades asulagadas e fanse referencias 6s faros que o viaxeiro
atopa. A segunda parte do libro anúnciase como "Libro de Derrota", e ven
constituir un libro de viaxes que nos
mostraos lugares e paisaxes deste litoral. As numerosas fotografías son un
complemento de interese, pero deben
destacarse os planos da costa nos
que se fai a localización precisa dos
naufraxios, as fotos dos barcos afectados, e as dos protagonistas das traxedias e os heroicos salvamentos, de
gran interese humano.

A intención declarada do autor é a
de animar ós estudiosos a investigar a
historia das xentes e o mundo do mar
en Galicia. Recálcanos que "fóra da
etapa dos cataláns prácticamente
non hai nada feito, e xa vai sendo hora
de se enrolar na aventura". Así, presenta o seu libro como unha aproximación a un tema complexo, e a cada
reviravolta do camiño déixase claro o
que queda por facer. Neste sentido o
libro é un bo esquema dos múltiples
aspectos do traballo que se ten que
realizar neste terreo, inmensa laboura
a facer, fronte 6s numerosos estudios
que no eido do rural están feitos. En
catro capítulos percorre con estilo lixeiro os grandes temas que integran a
historia e vida d a xente do mar:
Nacemento e evolución das comunidades mariñeiras; o home no mar e a
muller en terra; apego á tradición e
predisposición á novidade; vida cotiá,
crenzas e costumes, capítulo este último de carácter máis antropolóxico.
Son 108 páxinas de fácil lectura que
agradecerían quizais unhas ilustracións máis numerosas e adecuadas ó
texto. 0 s interesados no tema atoparán unha abundante bibliografía.
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15960 Riveira
Club de Mar Ferrol
Rúa do Curro, 1
15401 Ferrol
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