
MAREA NEGRA PROVOCADA POR UNHA GOLETA 
 
 As goletas ou scooners son barcos veleiros movidos con aparellos de cruxía, estayes e velas áuricas –
cangrexas e escandalosas-, e non dispoñen de vergas como tiña o añorado Galatea. O número de mastros é indistinto. 
Así, por poñer un pequeno exemplo, un mastro armaba a instructora da armada francesa Étoile, dous a que deu nome 
á Copa América logo de gañar a copa das Cen Guineas e que foi esmagada ao afundir o teito dun hangar co peso da 
neve aínda que se recuperou, tres paos o Adix ou a Winston Churchill, catro mastros leva o buque escola Juan 
Sebastián de Elcano, ao que debemos nomear bergantín goleta por armar unha verga no trinquete. 
 Cando os buques con máquinas a vapor queimando carbón ou fuel deixaron fora de xogo aos veleiros 
comerciais, os ianquis crearon en Boston no ano 1902 un monstro de sete mastros iguais de 58 mts. de altura, 
enxendro único de triste memoria e o buque meirande da historia da vela, a goleta Thomas W. Lawson, de 145 mts. de 
eslora que desprazaba máis de dez mil toneladas. Armaba sete velas escandalosas, seis estais altos, cinco foques: 
trinquetilla, trinquete, contrafoque, foque e petifoque. O casco pintaba de branco, todo en aceiro agás os topes dos 
mastros, picos cangrexos e recubrimentos das cubertas que eran de madeira; catro áncoras de cinco tons cada unha, 
tres botes salvavidas para os 16-18 tripulantes, seis escotillas de bodega, una máquina de vapor a popa para mover 
dous grandes cabrestantes, outros catorce cabrestantes eléctricos repartidos a pares polos sete mastros, temón movido 
a vapor, xeradores eléctricos para certos instrumentes, telegrafía sen fío. Os mastros tiveron dez denominacións 
diferentes: os tres primeiros eran: fore, main, mizzen, e os catro seguintes en distintas ordes se denominaban: spanker, 
rider, driver, jigger, pusher, rudder mast (que poderían traducirse por algo semellante a dianteiro, maior, mesana, 
maricangalla, sobreplán, botaló de maricangalla, cangrexa de mesana, arrempuxador ou mastro temoneiro), segundo 
os seus capitáns, mais hai quen di que tamén se nomearon como os sete días da semana. Era un buque ronceiro, de 
mala manobra, inestable, por iso o nomeaban “ a bañeira” ou “balea varada”. 
 O barco ideado como carboeiro, modificouse aos catro anos para transportar petróleo en caixas ou bidóns e 
pintouse o casco de negro. Así chegou o primeiro petroleiro a vela cunha capacidade de carga de sesenta mil barrís. 
Na derradeira viaxe do Thomas W. Lawson os dezaoito tripulantes ao mando dun experto capitán George 
Warshington Dow compoñían unha dotación heteroxénea: ianquis, un sueco, un alemán, un inglés, un nativo de Nova 
Escocia, outros escandinavos. Media ducia deles non eran mariñeiros profesionais e outros non falaban a lingua 
inglesa. 
 O mércores 27 de novembro de 1907 zarpou de Filadelfia con 58000 barrís de queroseno fletado pola 
Anglo Americana de Petróleo con destino a Londres. A travesía do Atlántico Norte foi abondo dura, rachando velas, 
perdendo os botes e coa sexta escotilla destruída pola que embarcou auga na bodega que as bombas de achique non 
desaloxaron por atascarse con restos dun anterior cargamento de carbón. Dezaseis días despois chegaba ao Sur de 
Inglaterra en medio dun grande temporal e tempo nebuloso. O capitán viuse forzado a fondear preto de Bishop Rock, 
unha rocha pertencente ás illas Sorlingas, que os ingleses denominan Scilly ou os autores artúricos nomean reino de 
Lyonesse, unha paraxe inzada de perigosos arrecifes, paso obrigado para os vapores que se adentraban no Canal de 
San Xurxo para acceder a Irlanda ou aos portos da parte oeste da Grande Bretaña. O torreiro do faro de Bishop Rock 
lanzou bengalas indicando a situación e poucas horas despois dende as illas próximas de St. Agnes e St. Mary's 
chegaban dous botes de salvamento de náufragos que preguntaron ao capitán si precisaba axuda. A súa resposta foi 
que aquela goleta xa se vira en peores temporais. Repetida a pregunta, o capitán novamente rexeita o auxilio e so 
decide admitir a bordo a William Hicks, un experto piloto coñecedor da zona. Regresados os botes solicitaron a 
axuda de remolcadores de Falmouth que non puideron facerse ao mar polo desmesurado temporal. Pola noite 
empeorou o temporal, rompeu a cadea dunha áncora e aquel xigante dos mares foise ás pedras onde se desfixo, 
abateron os sete mastros, rachou a popa, deitouse a goleta e finalmente afundiu. Eran as dúas da madrugada do 
sábado 14 de decembro cando os tripulantes loitaban por salvar as vidas, cos chalecos postos, atrapados entre as 
enxarcias, aparellos e a carga derramada de miles de barrís de queroseno. Dos dezaoito tripulantes e piloto 
embarcados só se salvaron o capitán e o xefe de máquinas, rescatados das pedras ás que estaban agarrados. Os corpos 
atopados foron soterrados no cemiterio de St. Agnes e a tona do mar cubríase coa primeira marea negra da historia. 
Setenta anos despois o Torrey Canyon naufragaba vertendo cento vinte mil tons de crudo.  
 Tres anos máis tarde a Compañía Bilbaína de Navegación o vapor Septiembre embarrancaba e se perdía no 
baixo Hat Ledges cando navegaba en demanda de Wolf Rock para entrar no Mar Céltico, pero non houbo que chorar 
a ninguén. Pola mesma zona tamén se encargaron os submarinos alemáns do ano 1916 de que se afundiran o Gerona 
ex Axpe e o Asón da Marítima Vizcaína. 

Afortunadamente os deseñadores de buques non volveron a pensar en tal monstruosidade, unha goleta de 
sete paos. Onde tal se veu semellante estupidez nos tempos do vapor? 
 


