
DON INDALECIO E OS BARCOS 
Ha poucos días puiden contemplar o impresionante buque polivalente Don Inda, xemelgo do Clara 

Campoamor ex María Zambrano, construidos nos asteleiros Zamakona de Bilbao, que o Ministerio de Fomento 
dispuxo levar a Galicia para que historias negras como a do Prestige non volvan a suceder. Fermoso remolcador, un 
luxo tecnolóxico que rolda os trinta e cinco millóns de euros e está a piques de cumprir o seu primeiro ano de 
existencia, capitaneado por un veciño meu do Porto do Barqueiro quen antes mandaba no Alonso de Chaves. A 
ministra Magdalena Álvarez calificouno como o mellor buque polivalente de Europa e un dos mellores do mundo. 
Certamente as súas prestacións deixan a un pampo e coa boca aberta.  

O que me resultou moi curioso foi o seu nome. Din en matinar na súa orixe e concluín que o goberno 
socialista de España querería honrar a un ministro de Fomento xurdido das súas filas, Indalecio Prieto ou “Don Inda”, 
como a prensa da época lle chamaba. Ao mesmo tempo, por certas semellanzas no nome, lembreime que na boca da 
ría de Cedeira perdérase un bulkcarrier nomeado Don Segundo Sombra, logo de perder o remolque que o conducía ao 
desguace en Bilbao. E xa logo unha cousa levoume a outra; por iso vou referir a historia doutro barco, a dun bou 
chamado Turquesa. 

O bou Turquesa saíu da Coruña o primeiro de maio do ano 1941 para carbonear en Xixón. Como os 
cedeireses non saíran a faenar por causa da forte marusía e os chubascos do oeste, un mariñeiro achegouse de 
mañanciña ao Campo do Castro para ver o estado do mar e albiscou nos dentes da pedra nomeada “A Plata” da Punta 
da Chirlateira -ribeira occidental da entrada da ría de Cedeira-, a blanca amurada de estribor e os dous mastros dun 
barco afundido, pintados de gris o de proa e de negro o de popa. Os chalanos que alí levou a lancha Estrella Polar 
adentráronse polos pasadizos que forman as pedras da Chirlateira na procura dos náufragos e o Santo Cristo de 
Candás recolleu o aparello de arrastre que aboiaba na auga. Quince homes novos das Rías Baixas perderon alí as súas 
vidas. Os corpos xurdiron días más tarde, sendo inhumados no cemiterio de Pantín. Contrastada por min a folla do 
asiento de este barco con outro caso gardado no meu arquivo, concluín que o barco era o mesmo e había moita máis 
historia. 

Este bou de 32’4 metros de eslora e 197 TRB fora construido no derradeiro ano do século dezanove en 
Montrose (Inglaterra) chamándose Lime ata o ano 1922. O contralmirante gaditano don José León de Carranza y 
Gómez mercoullo a finais do ano 1930 a un forte armador donostiarra mudándolle o seu nome Mamelena Nº2 polo de 
Turquesa. Catro anos despois un asturiano chamado “Amadorín”, administrador dos fondos da mina San Vicente 
viaxou a Cádiz para mercalo, co pretesto de adicalo ao abastecemento de aceite dos pósitos mariñeiros e pagou 
setenta mil pesetas por el. Tras este negocio planeaba a sombra do ex ministro Indalecio Prieto. En realidade ía 
destinado a pasar á historia na conspiración revolucionaria de socialistas y cenetistas contra o réxime do Radical 
Lerroux que incluía varios ministerios dereitistas da CEDA, no que deu en chamarse “A revolución de Asturias”, 
cando en realidade a insurxencia obreira foi a nivel nacional, con sucesos gravísimos en Barcelona. 

O 5 de septembro de 1934, con tripulantes xixoneses, embarcou un cargamento de 329 caixas procedentes 
do castelo de San Sebastián (Cádiz) nunha operación fantasma na que interviñan un intermediario portugués, outro 
francés e o financieiro vasco Horacio Echevarrieta, amigo de Prieto. A carga consistía en granadas lacrimóxenas do 
exército, granadas de fusil, medio milleiro de fusís Mauser, dúas ducias de metralladoras, un canón lanzagranadas, 
granadas Lafitte e pertrechos de guerra incluidos máis de trescentos mil cartuchos de munición. Zarpou o barco con 
rumbo a Burdeos levando a bordo a Indalecio Prieto, aquel ex ministro que tantas trabas puxera á concreción do 
Ferrocarril da Costa ou Ferrocarril Extratéxico Ferrol-Xixón que pasa pola miña vila, pero ás nove da noite do 10 de 
septembro recalou diante de San Esteban de Pravia. Tras as convenidas sinais luminosas, se aproximaron tres lanchas 
pesqueiras e principiou o desembarco na praia de Aguilar. 

Naquela noite os carabineiros de Pravia observaron as sinais que dende terra facían a un barco fondeado 
preto da costa e creeron ver un barco contrabandista, pero non sabían certamente de que se trataba, e moito menos 
que gran parte das armas xa foran descargadas e circulaban en camións pertencentes á Deputación Provincial 
asturiana. Os contrabandistas tentaron fuxir polo monte ata que ao fin foron detidos. Os carabineiros levaron unha 
grande sorpresa cando se toparon cun home regordiño, lider do PSOE, diputado e ex ministro. Trabábase de Indalecio 
Prieto, e con el estaban  “Amadorín”,  alcalde de Pola de Siero, un irmán do deputado González Peña, o práctico de 
San Esteban de Pravia e algún outro máis. Prieto puido marchar cos seus camaradas facendo prevalecer a súa 
condición de deputado e por mentirlles aos gardas dicindo que se trataba dun lío de faldras, que tres mulleres 
agardaban nun hotel en Avilés e eles chegaban por separado, rogándolles que fosen discretos. O embuste durou pouco 
pois os carabineiros non se chuparon o dedo e se decataron que o movemento de lanchas polo río significaba algo 
máis que un asunto de faldras. Logo se interceptaron nas estradas algúns camións polo que “Don Inda” fuxiu a 
Francia agochado no maleteiro dun automóvel. 

Tras o fracaso desta operación destinada a armar ás fuerzas revolucionarias, o bou recalou o día 24 no 
estuario da Gironde, preto de Burdeos co pretesto de amañar unhas avarías. As autoridades francesas interviron o 
barco e se atoparon coa parte do alixo que non se puidera desembarcar en Asturias. Posteriormente o bou foi 
requisado polo goberno español pasando a depender da Dirección Xeral de Comunicaciones Marítimas (Xerencia de 
Buques Incautados) e quedando en mans dun armador arrendatario. 

Tamén foi casualidade que un dos mariñeiros do bou, Casildo de Muros de Nalón, que sería delegado do 
Goberno en San Juan de La Arena, caíu preso na Guerra Civil e conseguiu fugarse do campo de concentración de 
Cedeira, unha fábrica vella no Areal, non lonxe do lugar onde o barco rematou a súa andaina. 
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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? 
 


