
LEGADO MARÍTIMO CULTURAL  DE GALICIA 
 
A Consellería de pesca da Xunta de Galicia publicou en Compostela, vai cousa de 15 anos, un traballo de 

Staffan Mörling titulado “As embarcacións tradicionais de Galicia” sobre construccións navales xa inexistentes e teño 
mirado na revista Ferrol-Análisis (tomos XI e XII), sendos traballos de Morling “Trincados y lanchas” e de Antón 
Pais Rodríguez sobre os faluchos na ría ferrolán. Certamente os trincados e faluchos son formas que no devenir dos 
tempos deixaron paso a novas construccións máis adecuadas ós tempos actuais, pero non son as únicas que 
desapareceron das nosas augas. Un mariño da bisbarra, Xosé Manuel Bermúdez, práctico do porto da Coruña e fillo 
de práctico, está a realizar un estudio sobre os pataches mercantes construídos exclusivamente nas carpinterías de 
ribeira do litoral galego, atendendo ás características constructivas, ós mestres carpinteiros que dirixían os asteleiros e 
ós patróns que mandaron estos barcos da cabotaxe. 

No Museo do Pobo Galego podemos ollar unha dorna; no Arqueolóxico de A Coruña una embarcación 
primitiva de vimbe e pel; no Naval de Ferrol diversas maquetas, algunhas de grandes proporcións, de unidades da 
Armada e tamén da navegación civil, o mesmo que no Museo Provincial do Mar de San Cibrao, no Museo Marítimo 
de Luanco, e noutros museos adicados á pesca en diversos pobos do litoral cantábrico. Non embargante o 
maquetismo naval non debe estar contemplado polas institucións encargadas de preservar a nosa cultura, pois non se 
convocan exposicións de este tipo por ningures, e por outra parte non satisface plenamente todas as inquietudes.  
 ¿Onde van os suestes, os zocos e prendas de uso mariñeiro, as banastras do peixe, as patelas, uteis e 
maquinaria das fábricas de conserva? ¿Onde está o museo das fábricas de Camariñas, Celeiro ou Cariño? ¿Onde se 
gardan os arquivos fotográficos que deberían existir sobre todo tipo de embarcacións? Fotografías das gabarras de 
tráfico interior, minuetas, botes, traíñas, traiñóns, galeóns, chalanas (en Espasante chamados pedros), faluchos, 
goletas, bous de arrastre a vela, tarrafas de pesca, vapores ferroláns, trincados -tamén chamados na bisbarra “barcos 
da carreira”por ofrecer estabilidade laboral ós seus tripulantes-, e outras distintas construccións.  

Mesmamente se pode visitar o Reina del Mar, barco museo boniteiro de Burela, que sigue idénticas liñas 
que outro existente en Lequeitio. Contemplando un barco así, non hai un home en toda a bisbarra que negue a nosa 
tradición mariñeira, a afección polo mar e a súa cultura. Máis son casos illados e insuficientes para conprender en 
toda a súa magnitude a nosa tradición e historia. ¿Onde van as réplicas dos pataches, goletas que transportaban barro 
para Sevilla e retornaban ó Norte con cargamento de sal para as fábricas de salgadoira, os boniteiros de máquina de 
vapor, os botes de prácticos, os vapores costeiros que levaban tanto pino para Xixón ou Cardiff, os lanchóns de 
madeira que se movían polos ríos, as lanchas de pasaxe das nosas rías, os motoveleiros? ¿Onde se esquece a 
sabeduría que existía no século pasado en Viavélez, Vilavella (Ribadeo), Foz, San Cibrao, Celeiro, Espasante, 
Sismundi, Pontedeume, Cánduas (Ponteceso), Tal ou o Freixo? As xeracións vindeiras pensarán, con toda razón, que 
os galegos non temos historia, que nunca navegamos a vela, nin a vapor, nin a nada, nin sequera á cinga, cun so remo, 
polo camiño que van as cousas. Os mariñeiros bostezan languidamente nun aburrimento xubiloso de peirao 
esquecendo a súa sabiduría e propia experiencia. Despois deles, non quedará nada. Toda a nosa historia vai no 
desgüace. Algúns poden pensar que a chatarra dos barcos vellos non é maís rendable que a cultura e maís hoxe en día 
que tamén se desmantelan os grandes estaleiros e nos mesmos, polo camiño que imos, estamos ameazados de sermos 
curiosidades para reclamo de turistas, como tribos indíxenas e primitivas. 

Algunhas embarcacións pesqueiras están librándose nestes derradeiros anos da serra do desgüace para 
adornar a porta das vilas e cidades como sucede na Coruña, Cabanas, Celeiro, Muros, etc. Pero en xeeral non facemos 
outra cousa que desmantelar ou deixar marchar: As baterías de costa das defensas de Ferrol, os castelos, o buque 
escola Galatea, outro tanto acontecerá co Juan Sebastián de Elcano ó que lle vai chegando a hora. Por algún lado 
quedará algún veleiro para poder empregar en filmación de películas, se reconstruirá algún costeiro, como se fai co 
Carmen Barcia en Vilagarcía  para adicalo ó turismo, ou se reconstruirá algunha dorna descomunal para aventuras 
atlánticas. 

A desaparición das embarcacións tradicionais a vela e vapor, tanto de pesca coma de cabotaxe tivo lugar 
nos anos cincuenta ante a indiferencia xeral. O patrimonio marítimo desaparece esquecido e só algúns investigadores 
tentan de fixar nos papeis historias curiosas, feitos ou formas de vida nos portos, os traballos das fábricas de 
salgadeira. Non se pasa de aí. Galicia sempre será un país pobre mentres non saiba gardar con agarimo a súa historia, 
o mesmo que se fan outras nacións. Poño por caso a Francia onde se creou en 1979 a Federación regional para la 
Cultura Marítima co gallo de defender asociacións e accións emprendidas individualmente no camiño da 
preservación cultural do ámbito mariñeiro. Estamos a falar da reparación ou reconstrucción a escala real de 
embarcacións típicas. Nos portos de litoral atlantico francés pasan de un cento as reconstruccións e restauracións de 
barcas, bateis, barcos de cabotaxe, canoas de prácticos e de salvamento, chalupas de pesca, gabarras, goletas, lugres, 
vapores de paletas, iates, balandros lagosteiros, que tanto viñeron pescar polas nosas costas en tempos xa pretéritos, 
bélougas, chippes laconniers, cotres, cotre pilotes, crevettiers, doris, dundées boniteiros, dundées para carrexar 
areazo, flobarts, sinagots, sloops, vaquelottes, de esloras diversas que van desde a dimensión dun chinchorro ata 26 
metros. Teño visto en Penmarch una estación de salvamento de náufragos en perfecta conservación. 

¿Que fan as nosas confrarías, institucións, delegados e autoridades? ¿En que se comen os cartos? 
 


