
O RODABALLO RUSO EN FERROL 
 
O Tsar de Rusia Alexandre II Nikoláievich era un home cun un grande problema: quería gozar da 

navegación, do yachting, pero afectáballe moito o mal do mar, o mesmo que a tsarina. Como o iate real Livadiá 
naufragara no Mar Negro durante un temporal era o momento de construír un novo iate antimareo. En certa ocasión 
puxera os pes nun acoirazado no que non se mareou. Era este un buque tan redondo como una roda, deseñado polo 
almirante Popoff para a escuadra rusa do que se fixeran dúas unidades en 1870: Novgorod e Kiev post Vitse Admiral 
Popov. En realidade eran dúas inutilidades pois non podían manter un rumbo, nin navegar en liña recta, pois a 
corrente do Dnieper arrastrou un deles ata o mar sen que os seus tripulantes tivesen ningún control sobre el. Mais 
como o Tsar non se mareara, deu ordes pertinentes ao almirante Popoff para dispor dun barco que non cabecease, nin 
dese balances para evitar o mal que sufría. Así xurdiu o novo Livadiá. Popoff fixo os planos e se construíu no 
estaleiro John Elder & Co  de Govan (Escocia) por 1880 sendo motivo de moitas discusión por parte de importantes 
arquitectos navais. 

A obra viva era elíptica, con forma de rodaballo, e a parte visible un tanto estilizada semellaba un iate 
convencional. Era un vapor de tres máquinas cun total de 12000 CV, tres chemineas á par, tres hélices de catro palas 
que acadaron os 15’75 nós pois se non chegaba aos 14 o Tsar podía rexeitalo, 77 metros de eslora, 46’6 de manga, 
1’82 de calado, 3900 toneladas de desprazamento, dobres fondos, corenta compartimentos estancos, cinco pequenos 
mastros, moi luxosamente amoblado, grandes lumieiras para dar luz aos interiores e ventiladores. A súa función era 
proporcionar luxo, seguridade e confort. Precisaba unha dotación de 260 tripulantes. O Tsar pagou 2’7 millóns de 
rublos dos que 414000 correspondían a unha prima por un incremento de velocidade. 

O 6 de outubro tivo lugar a botadura, presenciada por milleiros de persoas, o Gran Duque Alexis e moita 
aristocracia, amadriñando a duquesa de Hamilton. Rematou o banquete cun brinde do almirante Popoff <<Éxito á 
Livadiá>>. O 15 de outubro o iate sae de Escocia para Sebastopol, no Mar Negro, e fai a primeira escala en Londres, 
pois había que amosarllo ao mundo e fotografárono para que a raíña Victoria puidese admirar a súa magnificencia 
nun álbum dunha ducia de imaxes. Estando fondeado no Támesis, como dispoñía de luz eléctrica, un fogueiro morreu 
electrocutado instantaneamente ao tocar o terminal dunha lámpada. Logo recalou en Plymouth e dirixiuse a Brest 
onde embarcou o Gran Duque Constantino, almirante xeneral da Armada rusa. Zarpou deste porto o 19 a pesar do 
aviso de mal tempo. Os constructores advertían que non estaba deseñado para os temporais pero os rusos opinaron 
que era unha boa oportunidade para coñecer o seu comportamento en condicións meteorolóxicas duras. Os 
pantocazos sufridos no fondo plano daquel rodaballo de ferro durante tres días nun violento Golfo de Biscaia, con 
olas de máis de oito metros de altura, espertou aos ilusos. Tripulantes e pasaxeiros tiñan a impresión de que o buque 
golpeaba contra as pedras do fondo do mar e o naufraxio era inminente. Aos dous días descubriron que o dobre fondo 
estaba inundado de auga, producindo unha escora de nove grados e as bombas de achique non deixaron de funcionar 
ata que entraron en Ferrol de arribada forzosa para examinar o fondo do casco. Os buzos descubriron que tiña 
rachaduras pola liña de remaches que inundaban cinco compartimentos de estribor. Alguén quería que a causa fose 
algún choque con obxectos flotantes pero outros sabían que se producen fisuras microscópicas cando se perforan as 
chapas de aceiro en frío para facer os furados dos remaches o que produce fatiga nos materiais. Como o dique seco de 
Sebastopol non estaba rematado, a reparación das importantes avarías obrigaron a que o precioso Livadiá pasara todo 
o inverno no Ferrol onde se produciu unha revolución entre a alta sociedade para asistir á festa da Gran Pascua Rusa 
o 12 de xaneiro naquel palacio flotante de acondicionamento tan luxoso e fantástica iluminación. Trinta luces 
eléctricas e miles de buxías, o salón do banquete cos retratos da familia imperial, brindes polos respectivos monarcas, 
nacións e mariñas asistindo os comandantes das fragatas Victoria, Numancia, Asturias, cónsul ruso, axudantes do 
príncipe, constructor do iate, señores Roel, Bona, Ochoa, Brandariz, Carballo, e o capitán xeneral Mac-Mahón 
escusou a ausencia pola grave doenza do seu fillo Xacobe. Unha cea de dúas horas coa música da Banda de infantería 
do tercio Norte e non houbo baile por estaren de loito pola tsarina. No ano 1925 a profesora de piano Consuelo Pato 
fixo xurdir a lenda de que ía no iate un gran pianista que simpatizou cunha señorita ferrolá, un oficial de mariña co 
apelido Rimsky Korsakov. 
 O Tsar non chegou a ver o iate, o seu xoguete -como dixo á súa dona- . Foi asasinado o 13 de marzo en San 
Petersburgo por unha bomba lanzada polo grupo nihilista Narodnaia Volia (Vontade do Pobo), movemento que 
negaba todo principio de autoridade e tiña por obxectivo a destrucción das estructuras sociais, sen substituílas por 
ningún estado definitivo. En 1862, por vez primeira, escribía Iván Turgenev na obra Pais e Fillos: <<Nihilista é a 
persoa que non se inclina perante ningunha autoridade, que non acepta ningún principio como artigo de fe". Kirilov, 
personaxe doutra novela de Dostoyevsky dicía: "Se Deus non existe, todo está permitido" 
 O Livadiá marchou de Ferrol o 8 de maio de 1881 ás ordes do almirante Shestakov. Tras entrar de recalada 
no porto militar de Nápoles por curar mareos, arribou a destino o 8 de xuño de 1881 logo de facer 3890 millas 
náuticas cun consumo de 2900 toneladas de carbón e constantes mareos entre os pasaxeiros. Embarcada toda a 
familia do Gran Duque Mikhail Nikolayevich, padeceu unha tempestade na que se comprobou que o barco non 
respondía ás expectativas e tremía de tal xeito que aterrorizaba aos pasaxeiros. A mediados de xuño o iate entrou no 
dique de Sebastopol. Unha comisión do almirantado ruso estudiou a fondo o barco, condicións estructurais e 
rendementos, determinando que non era apto para viaxes por mar. Dende o 27 de agosto non navegou máis, se 
rebautizou Opuit, desmantelou de todo luxo, as máquinas montáronse noutros buques e ficou convertido nun pontón 
carboeiro en Mikolayiv (Mar Negro). Aquel rodaballo fora unha loucura no proxecto, un xoguete carísimo, un 
magnífico fracaso. O novo tsar Alexandre III destituíu a Popoff condenándoo a pagar a prima de velocidade por non 
acadar a velocidade determinada por non acadar os 14’5 nós na milla. Popoff sinalaba a mala calidade do carbón e 
inexperiencia da tripulación. Vendido para chatarra en 1923 por catro mil libras, desmantelouse nos derradeiros anos 
vinte. Os planos orixinais gárdanse en Londres no National Maritime Museum. 

 


