
PESQUEIROS AFUNDIDOS NA II GUERRA MUNDIAL (1y 2) 
 
Nos tempos de guerra a garantía das leis internacionais referentes á libre navegación dos mares foi papel 

mollado polo que todas as precaucións foron poucas para navegar e faenar en zonas baixo influencia bélica. A 
embaixada alemana entregou ao ministro de Asuntos Exteriores por agosto do ano corenta unha circular que se 
distribuíu polas comandancias militares de Mariña avisando da delimitación das zonas de perigo para a navegación 
que en grandes riscos impedía faenar ao Norte do paralelo 45, afastando as ubérrimas praias do Grand Sole e Petit 
Sole. O Almirantado británico tamén avisou como zona de perigo para a navegación as augas do Canal e todo o golfo 
de Biscaia pola liña que vai por Leste da Chauseé de Sein ao faro Le Socoa. Imos falar logo de como lle foi á nosa 
xente pescadora nestes anos terribles.  

O 18 de xuño de 1940 o submarino alemán U 32 canoneou e afundiu aos arrastreiros Sálvora e Faro Ons, a 
pesares de levar pintado o neutral pavillón nacional nos seus costados. Dun total de vintecinco tripulantes veciños das 
Rías Baixas resultaron desaparecidos cinco homes, e outros catro feridos de bastante gravidade, morrendo un destes 
aos poucos días, cando unha ducia de bimotores e trimotores, que lucían a cruz gammada nas ás, volvían atacar con 
bombas e metralladoras aos pesqueiros Santa Clara e Gure Itxaropena situados a medio cento de millas de San 
Sebastián. Neste ataque desapareceu un mariñeiro de Corrubedo. Por marzo do 42 sufriu ataque o Locha 
Montenegro a cincuenta millas polo Norte da Estaca de Bares desaparecendo seis pescadores, sendo salvados outros 
tantos polo Nuevo Elisa Riobo que tamén sufriu o ataque. Xa en agosto metrallaron aos Mardomingo A e 
Mardomingo B, resultando ferido un mariñeiro, que ficou incapacitado permanentemente para o seu traballo. 
Continuando coa lista, en maio do 43 resultaron feridos dous homes no ataque ao Asia; no mesmo mes perdeu a vida 
un mariñeiro do Evaristo Pérez; o 22 de xullo os británicos afundiron o Mascote de San Cibrao, e seis días despois 
os Montenegro Nº15, Campanal, Elvira  e Buena Esperanza. En decembro deste ano resultou un home ferido no 
ataque aos Bengoechea Nº 5 e Bengoechea Nº 6 a trece millas polo Nordés da Estaca de Bares. Chegados a 
mediados de marzo do 44 o Arkale -un arrastreiro que pasou á historia por realizar a primeira fuga a Francia no albor 
do Alzamento levando homes de Cariño -, e o M. Vieira Manzanares, traballaban en parella a cento setenta e cinco 
millas de Pasaxes, desaparecendo sen deixar rastro cun total de vintetrés homes. Polas mesmas datas dous avións 
metrallaron os vapores de cabotaxe Teresa e Mourisca. Mesmamente desapareceron na primeira metade de xuño do 
44 os pesqueiros de Pasaxes Joaquintxu e Vitortxu con outros vintedous homes das Rías Baixas a cento oitenta 
millas, aproximadamente, polo Norte da súa base. 
 Mais o que hoxe quero comentar, por afectar a persoas que eu coñezo, é o caso de bou Almirante José de 
Carranza, un dos meirandes bous (trawlers) da nosa flota pesqueira, da clase Mersey, construído polo Almirantado 
británico no año 1918 nos estaleiros Ferguson de Glasgow. Un barco de 42’40 metros de eslora e 330 toneladas de 
arqueo. Tras mudar o nome en John Highlan e Ocean Ensigh, Don Ramón de Carranza mercouno no año 1927, 
rebautizándoo definitivamente e matriculándoo en Sevilla, igual que fixera co histórico Turquesa, o das armas para a 
revolución asturiana, que xa teño comentado outrora nestas páxinas. No tempo que nos ocupa, pertencía ao Sindicato 
de Almacenistas de Carbón de Cádiz.  

O 14 de setembro de 1940 saíu faenar pola zona das illas Sisargas e seguidamente polo largo de Corrubedo. 
Aos tres días de pesca regresaron cara ao Norte realizando a derradeira virada entre Fisterra e Vilán polas nove da 
noite do día 18, permanecendo atravesados durante a noite agardando o amencer a dezaseis millas a NW do Cabo 
Vilán para volver a largar nesta zona, pois estes arrastreiros só pescan durante o día. Polas tres e cuarto da madrugada 
recibiu un torpedo lanzado por un submarino. Isto aconteceu ao día seguinte e en circunstancias semellantes ao 
ataque sufrido polo Cabo Tortosa, da compañía Ybarra. 
Nicanor Rodríguez Talín, veciño meu do Porto del Barqueiro que fora patrón de pataches de vela noutros tempos e 
agora patrón do bou María Dolores, declarou que estando a dezaseis millas ao Norte do Vilán, cara as tres e media, 
con ceo e horizontes neboentos que permitía una visibilidade de un cabo escaso de distancia, tamén descansaba 
agardando a chegada do día para continuar a faena, cando xurdiu ao seu carón un submarino de nacionalidade 
descoñecida, sen bandeira, nin sinais identificadoras, que lle ordenou arriar un bote, no que embarcou con tres 
mariñeiros –Pacorro de Ifigenia do Barqueiro, José Mª Mariña Galdo “O patrón de Bares” e Benito Oujo Lema- 
achegouse ao submarino. En correcto español preguntáronlle o nome do pesqueiro e matrícula. A continuación 
mantiveron o seguinte diálogo: 

-¿Qué hacen ustedes aquí? 
-Esperando el alba para largar el aparejo de pesca. 
-¿A qué hora largan? 
-De cinco a seis de la mañana. 
-¿Van ir a puerto? 
-Llegaremos a La Coruña a eso de las tres de la tarde. 

Entonces lles ordenaron agardar un pouco e abarloarse ao submarino para recoller ao único supervivente do 
afundimento. Entonces Nicanor dirixiuse ao lugar indicado polo náufrago recollido e logo de percorrer a zona en 
distintos rumbos durante seis horas sen resultado ningún, se dirixiron ao porto da Coruña onde entraron polo 
mediodía do 19. 

 O supervivente entregado polo submarino era o ribeirense Antonio Oujo González, que facía a primeira 
marea neste barco. Declarou que entrara de garda á media noite para vixiar durante dúas horas. Logo de observar que 
o barco estaba en perfecto orde de luces de posición, que o foco iluminaba a bandeira nacional e outras dúas luces 
alumaban a bandeira pintada na caseta da telegrafía situada detrás da cheminea, dirixiuse á cociña para preparar un 
par de fanecas. Despois de botar unha parola co fogueiro de garda, de que rematou a súa cea, subiu á unha da mañá á 
ponte para vixiar, e ver se enxergaba a la luz de algún faro, cumprindo as ordes do patrón. Corenta minutos despois 
sentiu una explosión que estremeceu todo o barco. Mirou en todas direccións sen ver nada. Ao querer abrir a porta da 



ponte xa non viu a popa do barco e cando quixo mirar polo parabrisas cara a proa, xa lle chegaba a auga. Guindouse 
ao mar pola ventaíña, nadando para afastarse do vórtice que causaría o inmediato afundimento. A pesar disto, o 
remuíño arrastrouno en dúas ocasións cara o fondo poñendo todo o seu esforzo en fuxir da morte ata que conseguiu 
agarrarse a un taboleiro. Seguidamente subiuse ao que quedaba dun bote salvavidas, escoitou ruído dun motor, pediu 
auxilio a berros, resultando recollido polo submarino agresor. Foi interrogado en español por un tripulante; 
preguntáronlle de qué barco era, a súa condición ou oficio. Non lle crían. Foi cando se decatou que o submarino se 
somerxía. Os mariños tentaron reanimalo con roupas secas e bebidas reconfortantes. Calcula o ribeirense que estaría 
somerxido preto de unha hora e en saíndo á superficie, ordenáronlle subir á torre para identificar outro barco. 
Suplicoulles que non o afundisen pois era o bou parella. Novamente tivo que mudarse poñendo a súa propia roupa 
mollada e regaláronlle un paquete de cigarros italianos da marca “Faro”, que conservou como posible identificación 
do agresor. Entonces saíu a cuberta, chamaron ao bou cunha bucina ordenándolle que arriase o bote para recoller ao 
náufrago, único supervivente dunha dotación de quince homes. Deles, os dous patróns e dous mariñeiros eran do 
Porto do Barqueiro, outro do Vicedo, o contramestre de Cariño e o resto de vilas das Rías Baixas. 
 Posteriormente puido saberse que o agresor fora o submarino italiano Marconi, novo do trinque, ao mando 
do capitán de corveta Giulio Chialamberto, que saíra de Nápoles el 6 de setembro, de camiño para a base atlántica de 
Bordeos onde arribou trece días despois de afundir o noso bou. Como dixera o investigador Rafael González 
Echegaray, “a algúns comandantes dos submarinos italianos, cando saían ao Atlántico por vez primeira, os dedos se 
lles volvían hóspedes”. O submarino, cun desprazamento de 1490 tons en inmersión, desapareceu no medio do 
océano sen deixar rastro a poñente de Xibraltar, fronte ás costas portuguesas, entre o 28 de outubro do ano seguinte e 
o 4 de decembro, data límite da súa autonomía. Especulouse que afundira por un error do U 67 alemán, pero esta 
nave non se encontraba no mar por estas datas. Tamén o U 32, mencionado anteriormente, recibiu o seu merecido con 
cargas de profundidade catro meses despois en augas irlandesas. Se consideramos unha media de quince tripulantes 
por embarcación podemos facernos unha idea do que significou o conflicto bélico para os pescadores da nosa terra, 
xa que non contemplamos aquí outro tipo de buques, mercantes e cabotaxe, nos que enrolaran mariñeiros galegos. 
 


