
A CORVETA NAUTILUS 
 
 Poucos barcos gozaron de tanta popularidade en Ferrol como a corveta Nautilus. Corveta, clíper ou 
bergantín goleta, foi un veleiro de trinta e catro velas e cincuenta e nove metros de eslora cun desprazamento de 1500 
toneladas construído en Glasgow por 1866 co nome Carric Castle.  

Mercouno a Armada española para desempeñar a función de buque escola cando tiña vinte anos de 
existencia por sesenta mil pesetas a proposta do asturiano Fernando Villamil, o inventor histórico do destructor ou 
cazatorpedeiro, quen fora comisionado a Inglaterra para adquirir subministros para a Armada. Villamil asombro ao 
mundo cando fora quen de facer a derrota co buque da súa invención entre Falmouth e Muros en so vintecatro horas e 
no arsenal ferrolán exerceu como profesor da Escola Naval Flotante instalada na fragata Asturias. 
 Para conmemorar o cuarto centenario do descubrimento de América a proposta do capitán de fragata 
Villamil deu a volta ao mundo baixo o seu mando instruíndo a corenta mozos gardamariñas, noventa aprendices de 
contramestre e oitenta e cinco mariñeiros. Saíu de Ferrol o 30 novembro 1892 cunha dotación maioritariamente 
galega e asturiana e tras percorrer corenta mil millas rendeu viaxe o 11 agosto 1894 tras recalar e facer soas as gaitas 
en nos portos brasileiros de Santos ou San Salvador de Bahía, a cidade das mil igrexas. Logo navegou rumbo ao Este 
para pasar pola Cidade do Cabo, recala por Porto Adelaida, Sydney, Port Lyttelton, de Australia e Nova Zelandia 
antes de atravesar o Pacífico para visitar Valparaíso. Neste porto abandonou a viaxe unha persoa de sona na súa 
época, nomeado Prósper, que enrolara como pallaso. Atravesa o mítico Cabo de Fornos para ir a Arxentina e entrar 
en Montevideo, seguidamente tocan en San Xoán de Porto Rico, Filadelfia, Nova York, Plymouth ou Brest, chegando 
o día do Carme a San Sebastián. O vixía do monte Urgull deu o aviso ás sete da mañá e o veleiro houbo de entrar en 
Donostia, en vez de Pasaxes como estaba pensado, pois a rexente María Cristina e o seu fillo de dez anos, rei Afonso, 
veraneaban na cidade. Houbo salvas de saúdo, arriaron as velas, o buque entrou en porta con gallardía sen par, a 
dotación subía para saudar dende as vergas e cofas. A raíña subiu a bordo días despois co ministro de Mariña para 
autorizar o acuño dunha medalla conmemorativa da xesta. As festas foron continuas ata o primeiro de agosto en que 
petou un canonazo na Concha despedíndose dos donostiarras. Os mariñeiros das nosas vilas mariñeiras remataban de 
dar a volta ao mundo, un feito que engrandeceu os corazóns de todos os galegos. Villamil publicou no ano seguinte 
unha memoria da viaxe, advertindo admirado como nos portos dos EEUU medraban os efectivos da Armada ianqui. 
 Villamil desencantado da política militar participa na política sendo elixido deputado por Ferrol, pero pouco 
despois renuncia para reintegrarse na Armada e encontrarse co seu destino, pois ao pouco tempo perderá a vida no 
combate de Santiago de Cuba sendo xefe da flotilla de caza torpedeiros do Almirante Cervera e capitán de navío ao 
mando do Furor. 

A Nautilus visitou o porto da Habana en 1908, sendo o primeiro buque da Armada española en facelo tras a 
independencia da illa. Para iso saíu de Ferrol o 13 de xaneiro e fixa a entrada na Habana o día 24 de xuño tras recalar 
en Cádiz, San Vicente (Cabo Verde), Fort de France (Martinica), A Guayra, Curaçao, Colón, Kingston e Veracruz 
onde renderon dilatadas visitas. 

Catro anos máis tarde, o 23 de decembro de 1913 navegaba a corveta Nautilus a máis de oitenta millas do 
paralelo de Fisterra en medio dun temporal desfeito que se empeñaba en afundila, pois a cada pouco tombaba cada 
vez máis de xeito que se viron en situación comprometida a piques de revirar. O buque perdía estabilidade a cada 
pouco, era preciso arriar unha alta vela que a forza do vento desgarrara, picar o aparello para que o vento se levase a 
lona. Tratábase dunha misión suicida. O comandante da corveta viuse obrigado a aceptar a aposta de tres bravos 
mariñeiros do litoral galego, homes que non pensaron moito o que se dispuñan a facer. 
 Presentáronse voluntarios tres valentes ben dispostos para realizar esta manobra, con inminente risco das 
súas vidas e nunhas circunstancias excepcionais de gran perigo en medio do más rexo temporal para salvar o buque e 
as vidas de toda a dotación. Preparados cuns tragos de beba, Francisco Rodríguez Saleta, un cabo cormelán de 23 
anos, o cabo Xan Antonio Blanco Paz e o mariñeiro de primeira Baltasar López Pérez, natural do Porto de Bares. 
Agatuñaron polas táboas de obenques arriba nunha desesperada situación, a forza de músculo, mentres os 
compañeiros angustiados temían que desaparecesen en calquera momento. Felizmente conseguiron adrizar o buque 
ao degolar as velas que o vento se levou. 
 A Cruz de 1ª Clase da Real e Militar Orden de San Fernando “a Laureada”, o máis alto título que se 
concede en España ao valor foi outorgada aos tres heroes polo Rei o día 19 de decembro do ano seguinte. 
 Ao entrar no porto de Santander nunha viaxe procedente da Martinica, a corveta estivo a piques de 
naufragar sendo salvada pola acción do contramestre Francisco Navarrete quen tamén foi condecorado coa 
“Laureada”  

 A corveta causou baixa en 1925 cedéndolle a testemuña aos veleiros Galatea e Juan Sebastián de 
Elcano, no que o mastro de mesana deste buque escola que aínda talla as augas dos océanos recibiu o nome da 
famosa e querida corveta. Desmantelada en Ferrol no terceiro ano da República. 
 


