
OS BUQUES DE FORMIGÓN ARMADO 
 
No ano 1919 o Parsy, un pailebote de tres mastros, conducía un completo de carbón procedente de San 

Esteban de Pravia para Cartaxena. Na súa viaxe inaugural avariou o temón pola altura de Burela a causa do mal 
tempo e o patrón, Policarpo Hevia, decidiu entrar de arribada forzosa na ría do Barqueiro para reparar. Na noite do 3 
de abril o buque garreou co temporal e tras poñérense a salvo os sete tripulantes o pailebote quedou varado na praia 
de Area Longa, diante da pena Montefurado. Como na marea baixa se podía chegar a pe ata o buque, o Axudante de 
Mariña de Viveiro ordenou a descarga do carbón xunto cos mastros, armamento e equipamento que se levou ao 
Vicedo pero o buque acomodouse na area, fixo ventosa nela e non quixo suspirar polo que ante a falla de medios para 
a reflotación, principiaron o seu desmantelamento en outubro do mesmo ano. 

O barco fora construído para o armador santanderino A. Pardo por 1918 no estaleiro de Requejada 
(Santander) con 30’6 metros de eslora, 322 TRB (toneladas de rexistro bruto) O novidade residía en que o casco 
enteiro era dun novo material, o ferro cemento, ou por dicilo doutro xeito, una armazón con vigas e variña de ferro 
coa malla moi mesta ao que logo se revestía de formigón por dentro e por fora en capas sucesivas pulindo a 
derradeira capa exterior. Polo mesmo tempo tamén Construccions i Paviments de Barcelona armaba en San Adrián 
del Besós con cemento Ashland un buque experimental de 34 metros de eslora, o Mirotres, mentres Vallhonrat, 
Castrillo e Cía de Zorroza (Bilbao) botaba a primeira gabarra de 17 metros que se chamou Catalina e tamén se fixo 
en Bilbao un barco que se bautizou Carmelo I. Eran os pioneiros en España. Verdadeiramente a construcción dun 
barco con ferro cemento era rápida e barata ante a escaseza do aceiro provocada pola Primeira Guerra mundial, o que 
se precisaba para chegar a participar dos fabulosos beneficios no mercado de fretes que a Gran Guerra estaba 
deparando aos armadores, e calquera buque servía tendo en conta que os submarinos alemáns encargábanse de 
afundir todo o que atopaban nas augas europeas. O gran problema destes buques era a súa botadura porque o cemento 
non esvara polas imadas debido ao seu grande peso en rosca e houbo que empregar unha locomotora Solvay e un 
cabo de retenida para baixar de monte ao Parsy. Outra consecuencia do seu excesivo peso era a menor capacidade de 
carga con respecto aos buques de aceiro ou madeira. Co tempo chegouse a empregar o cemento tipo Portland, por ser 
máis lixeiro que o convencional. 
 Como na praia de Area Longa quedaron os cascotes de cemento e so se rescatou a variña de ferro, o 
práctico santanderino Julián González Cueli, presentouse o ano pasado na ría do Barqueiro tentando atopar estes 
restos de cemento, facendo calas no areal, con resultado infructuoso a causa da gran sedimentación que suareou os 
cascotes. 
 O cemento moderno, o concreto, inventouse no ano 1824 e vintecinco anos despois, en 1849, Joseph Luis 
Lambot, un agricultor de Miraval, na Costa Azul francesa, a 37 quilómetros terra a dentro de Tolón constrúe o que foi 
o prototipo, un bote de remos para se pasear polo estanque da súa finca que se presentou como unha innovación na 
Exposición Universal de París, do ano 1855. Trinta anos despois en Holanda, Estados Unidos e Italia principiou a 
construcción de barcos pequenos e gabarras de formigón. Logo en 1908 e 1910 tamén se animaron a facelos nos 
estaleiros alemáns e ingleses, pero será en 1917 cando o estaleiro noruegués Fougner de Moss, no fiordo de Oslo, 
constrúa con este material, pola súa conta e risco ao non haber armador que se atrevese a financialo, un buque de 
altura, o Namsenfjord. Pola mesma época os británicos botaban en Faversham o Violette, xa dotado de motor. Nos 
Estados Unidos un empresario creou os estaleiros San Francisco Shipbuilding Company, en Oakland, senda a súa 
primeira realización o buque Faith, de 7.500 toneladas de desprazamento que se botou en 1918 con custe de 750000 
dólares para destinalo ao trafico de graneles. Noutro estaleiro de Wilmington (Carolina do Norte) construíuse este 
mesmo ano o Polias, de 76,2 metros de eslora. O grosor do casco era de 15 cm., pero so empregaba un tercio do 
aceiro que se requiría para un buque convencional de casco metálico. O Faith foi desguazado aos tres anos en Cuba, 
mentres o Mirotres afundiu aos dous anos xustos da súa construcción. Aínda se fixeron gabarras durante a Segunda 
Guerra Mundial nos Estados Unidos que se empregaron satisfactoriamente durante a guerra no Pacífico, e con 
posterioridade na Arxentina. Moitas delas foron empregadas como pontóns ou almacenes flotantes e outras 
afundíanse para facer portos artificiais.  

Resultarán prácticos os buques de pedra? O tempo o dira...-comentaba Riera y Alemany nun artigo de La 
Vanguardia onde examinaba o libro “La Construcción Naval Mercante en España en Julio de 1918” de Eugenio 
Agacino. Esta técnica decididamente se abandonou porque os buques que navegaban por alta mar carecían da 
flexibilidade precisa para enfrontarse ás olas, e coas continuas vibracións se agretaban e partían. Podemos concluír 
que serviron como gabarras en augas tranquilas pero para navegar polo mar en competencia cos buques de aceiro ou 
de madeira a desvantaxe é inmensa. 
 


