
O TIRANORGE 
 

 Un amigo ferrolán fíxome un galano no que atopei a fotografía dun barco nomeado Caranza. Lembreime 
entón dunha parola cun vello mariñeiro da miña vila, na que me falara que este buque funcionara coma transporte da 
Armada e buque de cabotaxe no que mandara o Tío Seoane do Barqueiro; oficiaba de caldeireta Espiñeiral Vello, 
veterano da batalla de Cavite que servira no buque insignia Reina Cristina e ao que lle fixeron os funerais en vida por 
crelo morto durante uns tres anos; tamén enrolaba de maquinista Xoaquín do Bolo, un magnífico maquetista naval a 
quen coñecín nos seus derradeiros anos e as forzas vivas do concello de Mañón leváronlle un magnífico modelo ao 
derradeiro dictador. Mesmamente o Tampeño do Vicedo me tiña botado unha cantarea que se refería ao mesmo 
barco, unha copla medio esquecida que alguén da bisbarra argallara: 

“O Tiranorge, un barco tan forte, 
unha parella deulle un remorque, 
e José da Mula, como era tan pillo, 
foise pra bodega a bebe-lo viño” 

 Era esta unha historia case que esvaida dos tempos do bloqueo comercial a Grande Bretaña polos 
submarinos alemáns dous meses antes de declararse a guerra submarina total. Tratábase dun pequeno vapor 
noruegués da cabotaxe con vintesete anos de vida e cincocentas toneladas netas, que amosaba na popa o nome e 
nación THYRA NORGE, pasando á nosa historia oral como “O Tiranorge”. Seu armador Juan Stranden, de 
Storfosen, na illa Sor-Trondelag, que ven quedando por Oeste de Trondheim, polo que pertencía á matrícula de 
Kristiansund,. O Thyra levaba carbón e madeira de Inglaterra para Oporto cando foi apresado na altura da Estaca de 
Vares polo submarino alemán U-46. Tres días antes de rematar o ano 1916 aportou a Cariño baixo o mando dunha 
dotación de presa, cinco mariñeiros e un oficial. Logo de deixar en terra vinte homes, volveu mar a dentro para ser 
afundido polos apresores con cargas explosivas a pouca distancia do porto, mentres o mesmo submarino dáballe unha 
corrida ao vapor español Banderas, que transportaba un cargamento completo de pirita de cobre onubense deica 
Nantes, disparándolle máis dunha ducia de canonazos, pero o vapor bilbaíno saíu indemne ao refuxiarse no porto de 
Viveiro. 

Tratábase dos trece tripulantes noruegueses, máis outros sete pertencentes á dotación do veleiro inglés 
Harry W. Adams, que tamén fora apresado e afundido no largo de Viveiro, cando se dirixía cun cargamento de 
bacallao para A Coruña. Os sete tripulantes foran levados de primeiras ao submarino e logo que capturaron ao Thyra, 
transbordados a éste, para ser desembarcados todos no porto do Ortegal, onde foron moi ben atendidos polos 
hospitalarios veciños, que tantas mostras de humanidade tiñan dado e seguirían dando ás xentes desventuradas do 
mar. Dende Cariño enviouse un telegrama ao cónsul noruegués na Coruña, Sr. Obanza, para comunicarlle a arribada 
de náufragos e o alcalde pedáneo comunicaba ao rexidor municipal "..todo el pueblo los aprecia como si fuésemos 
ermanos y ygual tratamos a los hingleses y de facilitarles dinero por aora no precisan sino hio les facilitaría alguno 
pero no conbiene porque V. ia sabe que los hingleses son aficionados al bino y conbiene tenerlos de buena mano". O 
cónsul dispuxo que se trasladasen á capital para redactar a pertinente protesta de mar polo afundimento do vapor 
Thyra. En verdade os náufragos marcharon a Ferrol e despacháronos para Bilbao a bordo do correo da Compañía 
Trasatlántica Isla de Panay, que alí se dirixía para limpar fondos. 
 O día 3 de xaneiro os vapores pesqueiros Mardomingo B e República atoparon ao Thyra, entre augas a 
medio afundir, diante da costa de Maeda, a carón da Vila de Vares, e acadaron remolcalo deica a praia de Vares. 
Logo chegou o vapor Camelle, da Empresa de Salvamentos, que permaneceu ao seu costado, tentando de reflotalo 
coas bombas de achique. Os mergulladores fixeron un recoñecemento do casco e atoparon dous boquetes producidos 
polos explosivos alemáns. Trataron de taponar os boquetes con cemento, pedras e tablóns para poder reflotalo e 
conducilo a Ferrol, onde sería reparado en forma. Por axudar nos traballos na Estaca de Vares o 20 de xaneiro largou 
amarras na Coruña o vapor Villano, outro remolcador da mesma empresa de salvamentos. Entre os dous 
remolcadores conseguiron reflotalo da praia de Vares onde estaba varado, aproveitando as mareas vivas de aqueles 
días. Dispúxose o traslado deica o Arsenal de Ferrol en conserva cos dous remolcadores, pero se vía a diario un 
submarino de pequeno porte polas augas da Estaca e os mariñeiros disque dicían que os alemáns pescudaban a data 
da saída do Thyra para afundilo de vez. 

As novas que se correron por Ferrol o día de Reis eran moi confusas, falaban do Weyler 6, e non do 
Mardomingo B, como un dos vapores que interviran no rescate. Uns falaban que o cargamento consistía en madeira 
de caoba; outros dixeron que eran dúas mil toneladas de carbón, e que polo cargamento xa se facían ofertas de 
consideración, e entre tanto díxome díxome o capitán do Thyra se personou no xulgado de Intrucción de Ferrol dando 
conta de que o 27 de decembro, cando estaban fondeados no porto de Corcubión para efectuar reparacións, o 
tripulante español Manuel Martínez, inquedo logo de saber que o buque estaba vixiado por un submarino, chimpouse 
ao mar para chegar a terra, afogando no intento.  
 Nos derradeiros días de xaneiro varios bous franceses de catrocentas toneladas vixiaban a costa detendo a 
todos os buques que pasaban -segundo comentaban os tripulantes das parellas Weyler e Piñeiro que regresaron ao 
porto de Ferrol o 2 de febreiro-, para preguntarlles polos submarinos que navegaban entre Fisterra, Cedeira e a Estaca 
de Vares, e se aqueles andaban a vixiar ao Thyra. Pero isto só foi un murmurio, pois o vixía do semáforo de Vares 
non viu pasar ningún submarino por diante do seu anteollo. O Thyra non tiña adiada a saída cara Ferrol agardando a 
resposta ou chegada dos seus armadores ós que deron conta telegráfica dos acontecementos. 

Entón xurdiu un contencioso entre os armadores dos buques pesqueiros que o arrastraron ata a enseada de 
Vares e a Compañía de Salvamento. Reuniuse o Tribunal de Presas en Ferrol para fallar o expediente de salvamento, 
presidido polo xeneral en xefe do arsenal e os primeiros xefes do Estado Maior, cos auditores e fiscais e axudante de 
Mariña de Viveiro. Fallouse que o buque sería entregado ao cónsul noruegués mediante o pago de seiscentas mil 
pesetas. Pasou un ano ata mediados de decembro en que xurdiu un temporal tremendo que foi causa de enormes 



desfeitas na zona. O buque quedara fondeado no Pozo do Vicedo baixo a vixilancia de Xosé da Mula, quen polas 
noites durmía na casa e non puido decatarse a tempo do temporal que ventou durante unha noite de xaneiro. No 
Vicedo agardábase polo remolcador Consort a mediados de novembro para levar o Thyra a Ferrol, pero o vapor 
noruegués embarrancará na praia de Area Longa (Vicedo) a consecuencia do temporal, despois que garrearan as 
áncoras, xunto con outros vapores e goletas. Dende o Thyra e o remolcador Villano pedían auxilio, sen que ninguén 
puidera achegarse a eles. Trataron de embarrancar na praia por librar das rochas. Alí houbo que cavar unha trincheira 
na area, amarrar bocois polos costados para que suspirase do leito de area e dispuxeron de varias parellas de bois para 
sacalo.  

Cando o 20 de xaneiro de 1918 xurde outro temporal, o Thyra continuaba auxiliado polo Camelle e o 
Villano, os que foron solicitados de toda urxencia telegraficamente dende A Coruña para auxiliar ao buque noruegués 
Sevilla que embarracara contra das rochas que había a carón do castelo de San Antón. O Consort volveu ao Vicedo o 
8 de febreiro pero foi para remolcar ao vapor Villano deica A Coruña. O Thyra chegou a Ferrol en outubro de 1917 e 
as reparacións remataron a mediados de abril. Coido que un familiar meu fixo neste buque os días de mar para acadar 
o título de patrón de costa. Esta historia está practicamente desaparecida da nosa memoria colectiva pero os ferroláns 
xubilados de Bazán acaso lembran ao rebautizado Caranza 
 


