
A IDADE DOS BUQUES 
 
O día 21 de maio un incendio devorou o clípper da carreira do té Cutty Sark que fora convertido en museo 

flotante en Greenwich con unha colección de mascaróns de proa, cando realizaban nel operacións de conservación. 
Rumores hai de que foi intencionado. O certo é que o mundo do mar sufriu unha perda irreparable no modelo de 
construcción naval. O fermoso veleiro era célebre por ter mantido unha grande regata no verán de 1872 co 
Thermopylae dende Shanghai cara Europa, levando cadanseu cargamento de té. A xente mariñeira comprendeu 
perfectamente a fazaña digna de todo eloxio ao chegar unha semana despois do outro competidor cun temón de 
fortuna, perdendo a competición pero gañando a gloria admiración dos matalotes. O Cutty Sark rompeu o temón aos 
vinte sete días no estreito de Sudán e con arranxos carpinteiros navegou sesenta e cinco días, volvendo a romper e 
perdendo a vantaxe que tiña acadado. Eu posúo unha lámina de calendario pintada por un tal Aranjuez na que se 
representan os dous clíppers competindo. O Cutty fora construído no Clyde (Dumbarton) e botado no ano 1868 polo 
cal contaba agora cento trinta e nove anos. O seu nome está xunguido a unha marca de whisky e as súas longas 
travesías ao Pacífico estiveron dalgún xeito relacionadas coa guerra do opio no oriente asiático.  
 Os buques da Armada española duraban unha media de quince a dezaseis anos polos século XVIII e XIX a 
causa das guerras mantidas, temporais, e o teredo que as arruinaba. Así houbo navíos de moi corta vida, como o 
Vencedor que ardeu en Ferrol ao ano da súa botadura, o Santa Rosalía de Palermo, perdido por Sicilia coa mesma 
vida, ou o famosísimo Titanic, hotel flotante que desapareceu na viaxe inaugural cando pretendía conquistar o 
gallardete azul. 

Pero existiron outros que aínda nos asombran polas súas longas existencias, aínda que non se mantivesen 
sempre en navegación efectiva. Vexamos: O navío Victory, buque insignia do glorioso Horatio na meirande batalla de 
navíos de vela que viron os tempos, foi botado en 1763 y todavía perdura despois da Acción do Vinteún no ano 1805, 
se ben é certo que nel se gastaron moreas de cartos para dedicarlle especialísimos coidados por ser símbolo da súa 
talasocracia. Aínda máis vello era o True Love, buque de duascentas corenta e oito toneladas que se construíu en 
Filadelfia alá polo año 1748, y logo de navegar con pavillón americano longo tempo, o converteron nun baleeiro 
inglés. Con noventa e sete años surcaba as ondas do Ártico e logo tallou augas bálticas durante outros corenta e catro 
anos transportando madeira ata que el desguace o levou cumpridos os cento trinta e nove. O iate real Betsy Cains ex 
Princess Maria xa se encontraba en servicio por 1688 e sábese que transportou ao príncipe Guillerme de Oranxe 
cando viaxou a Inglaterra. A reina Ana converteuno nun iate ata rematar naufragando en Tynemouth por 1827. Teño 
idea de que o Duguay Trouin, que fuxiu de Trafalgar sin gastar una libra de pólvora, ao mando de Dumanoir Le 
Pelley para ser cazado dúas semanas despois polo Sir Richard Strachan, no que se coñece como a batalla do Ortegal, 
sendo levado a Inglaterra onde rematou convertido nun pontón, mudando o nome en HMS Implacable, HMS Lion e 
HMS Foudruyant. En 1943 foi sacado a mar aberto e afundido a canonazos no largo de Owers (Canal da Mancha) 
tras unha existencia de cento corenta e nove anos. Nos tempos actuais cabe lembrarse do USS Iowa que pasou á 
reserva no 2001 estando en activo dende o ano 1943. 

Mais se revisamos a lista oficial dos nosos buques podemos atoparnos co navío da armada Guerrero, 
botado en Ferrol por 1755 e que navegou durante cén anos; co patache Carmelita, que construíron en Barcelona por 
1853 y se perdeu con noventa e nove años nos Farallóns de San Cibrao, pertencendo aos Barcias; outro tanto 
podemos dicir do trincado Villa de Cedeira, construído en 1891 polo mestre de ribeira de Maniños Ramón Rodríguez. 
En marzo de 1946 vírono por derradeira vez antes de desaparecer nos Meixidos cos cinco tripulantes cando se dirixía 
á Coruña con leña de toxo. Por non facer moi extensa esta cuestión, cumpre lembrar que o buque escola Juan 
Sebastián de Elcano está pedindo a berros a xubilación, antes de que teñamos que lamentarnos, pois dende 1925 en 
que se construíu no estaleiro Echevarrieta de Cádiz ata o presente correron xa uns anos e varias voltas ao mundo. 
Estamos a tempo de poder facer con él o que non soubemos facer co Galatea. ¿Ou será que non hai cartos para 
construír outro ou ideas para conservar ao xubilado? 

 
 


