
CLEOPATRA EN FERROL  
 
Esta nave deseñouna o enxeñeiro John Dixon para transportar unha carga moi especial. Tratábase dun 

cilindro de ferro con forma de cigarro ao que se engadiu unha caseta para aloxamento dos tripulantes, mastros para 
soster luces, dúas quillas, temón, áncora, bomba de achique e un par de velas para estabilizar o pontón, 95 pes de 
eslora por 15 de diámetro, calculado para un desprazamento de 270 toneladas, os extremos de proa e popa enchéronse 
de formigón en avegaba a remolque doutro buque. Construída en Londres pola Thames Iron Works, se desmontou e 
volveu a armar en Alexandría ao redor da carga, un obelisco de granito vermello de 21 metros de altura. 

Os antigos deron en nomear o obelisco como a Agulla de Cleopatra, cando en realidade foi cortado nas 
canteiras de Asuán por orde de faraón Thutmosis III de la XVIII dinastía no século XV adC inda que douscentos anos 
despois Ramsés II mandou esculpir nel o seu nome e transportado polo río deica a cidade de Heliópolis a 700 millas 
de distancia, como se fixo co obelisco de Luxor que os franceses ergueron na praza da Concordia de París ou o que se 
conserva no Central Park de New York. 

Un terremoto abateuno no ano 1301 permanecendo deitado durante cinco séculos e medio. En 1819 o 
vicerrei do Exipto Mehemet Alí Pasha regaloullo ao goberno británico para honrar a victoria de Nelson na batalla do 
Nilo -Abukir- contra Francia en agosto de 1798 e a de Sir Abercrombie sobre o exército galo na batalla de Alexandría 
en 1801. O problema era mover unha pedra de 187 toneladas para arrimala á ribeira do Nilo distante cincuenta 
metros, transportala a Inglaterra e logo erguela en pe. Agardou sesenta anos deitada ata que se fixo un debate serio na 
Cámara de los Comúns en 1852 co gallo de seu traslado. O novelista Charles Dickens manifestou que se debería facer 
algo positivo referente ao regalo. Nunha cea na casa dun artista, o enxeñeiro John Dixon propuxo levar o obelisco a 
Inglaterra con medios privados, posto que a Royal Navy nin o goberno se involucraban. En 1877 o dermatólogo Sir 
Erasmus Wilson financiaba o proxecto con dez mil libras e a coroa británica colaborou baixo a condición “no cure no 
pay”. 
Construída a nave, ensamblouse en Alexandría baixo a dirección do enxeñeiro e do capitán Carter, que ía tripular o 
cilindro con seis mariñeiros malteses. Tras algunhas complicacións no embarque, o Cleopatra quedou cargada, 
estivada e levouse a un dique seco para montar a quilla, caseta, mastros e lastre de cemento ao redor do 8 de setembro 
de 1877. 
 O Día 21 sae de Alexandría rumbo a Falmouth remolcado polo vapor de hélice Olga cun cable de aceiro de 
tres polgadas e media e unha lonxitude de un cuarto de milla a unha velocidade aproximada de sete nós. O 10 de 
outubro monta o Cabo San Vicente e tres días despois pasa por Fisterra pero ao día seguinte ás cinco do serán, 
encontrándose na situación 44º53’N 07º52’W a 125 Kms polo Norte do Cabo Ortegal, principiou o baile co vento do 
SW e un mar de forza 8. A nave deitou a estribor por corremento do lastre. Os tripulantes entraron dentro do cilindro 
tentando corrixir a escora nun traballo infructuoso. O día 15 de outubro Dixon, véndose en perigo de zozobrar, 
demandou axuda ao remolcador que enviou un bote con varios voluntarios para rescatar á la dotación. Os do bote non 
puideron agarrar os cabos que les lanzaron dende o buque cápsula, derivou e desapareceu. non se soubo máis do bote 
nin dos seis tripulantes voluntarios. O Capitán Carter e tripulantes da nave foron salvados. Víronse abocados a arriar 
o remolque, a Cleopatra quedou á deriva e deuse por perdida cun tesouro de tres mil cincocentos anos no seu interior, 
tras unha infructuosa busca o vapor Olga abandonou e o 17 chegaba a Falmouth relatando como quebrara o mastro do 
remolcado. Abriuse unha subscrición pública para as viúvas e orfos e o Olga proseguiu viaxe a Liverpool para alixar 
a grao que traía de carga. 

Catro días despois foi localizada a setenta millas polo N do Ortegal aproximadamente na mesma situación 
onde se perdera por arrastreiros galegos que avisaron ao vapor da matrícula de Glasgow Fitzmaurice, que facía a ruta 
de Middlesbrough a Valencia con arrabio, para que a remolcara. Ás nove da noite do 17 entraba Cleopatra en Ferrol 
tras cincuenta e dúas horas de remolque ao longo de noventa e cinco millas. O salvador reclamou cinco mil libras 
esterlinas por salvamento e danos sufridos nos pescantes, que un tribunal do almirantado rebaixou a dúas mil no 
vindeiro mes de abril. O capitán do Fitzmaurice percibiu 1/8 do premio e os tripulantes se repartiron cincocentas 
cincuenta. 

O 14 de xaneiro de 1878 chegaba a Ferrol o remolcador Anglia para facerse cargo da nave tras as debidas 
reparacións e ao día seguinte reinicia a viaxe cun remolque de cento vinte brazas. Seis días despois chegaba a 
Gravesend onde foi recibido con salvas de canón e un telegrama de felicitación da raína Victoria. Agardou a marea 
para subir o Támesis ata East India Dock onde agardou a que preparasen o lugar do emprazamento. Tras un debate na 
Cámara dos Comúns, erixiuse o 12 de setembro de 1878 na ribeira do Támesis, no Adelphi Embankment, ante unha 
gran expectación. Des que o obelisco foi desembarcado, a Cleopatra se desgorneceu na baixamar. O monumento no 
se rematou ata febreiro de 1882, sendo o custe total de la operación 19.500 libras. A Agulla de Cleopatra é o 
monumento ao aire libre más antigo de Londres. Os exipcios traballaron para o inglés, os turcos sempre foron moi 
dadivosos co que non era seu, os británicos xa sabemos de que pe coxean. 
 


