
 
TRAFALGAR REMATOU NO ORTEGAL 
 

 O navío de liña francés de setenta e catro canóns Duguay-Trouin, tivo século e medio de vida, dende que 
fora construído en Rochefort nos anos 1796 a 1800 e botado ao fondo en 1949. Foi o derradeiro supervivente de 
Trafalgar, e única nave de tan grandioso combate que coñecemos fotograficamente. 
  Este navío formaba na retagarda da escuadra combinada franco española que se enfrontou en Trafalgar á 
escuadra británica do almirante Horacio Nelson, baixo a insignia do vicealmirante Conde de Pierre-Etienne-Ren-
Marie Dumanoir Le Pelley. Cando o almirante en xefe Villeneuve decide regresar a Cádiz invértese o sentido da liña 
e a retagarda convértese en vangarda. Ao ser atacada a escuadra e cortada a liña de formación por dous puntos, 
Dumanoir considerou que para entrar en combate tardaría moito tempo en realizar a manobra e cando o conseguise a 
loita estaría xa decidida a favor da Inglaterra, polo que decidiu fuxir daquel combate, o meirande que viron os séculos 
entre navíos de liña movidos a vela e que decidiu a talasocracia e supremacía mundial a favor do Reino Unido e o 
principio do derrube do imperio español. Os matalotes españois denominaban a aquela acción naval fronte ao cabo 
Trafalgar como “A do vinteún” por acontecer o 21 de outubro de 1805, do mesmo xeito que nomeaban “ a do 
catorce” ao combate de Cabo San Vicente mantido o 14 de febreiro de 1797, entre as escuadras de Sir John Jervis e 
Xosé de Córdoba. Dumanoir fuxiu cos navíos Duguay-Trouin, Mont-Blanc, Scipion –os tres de 74 canóns- e 
Formidable, de oitenta bocas de fogo, para a súa deshonra e atoparse co seu destino. Parece ser que Napoleón diante 
de toda a corte dixo “a ese, debería mandar que lle cortasen a cabeza”, pois entre os militares non hai meirande 
deshonra que a covardía e a deslealdade. Ao concluír o combate de Trafalgar, o vicealmirante Collingwood enviou un 
despacho no que avisaba da fuxida da acción de catro buques franceses. Estes se dirixiron ao norte. 
 A derradeira páxina de Trafalgar escribiuse na altura do cabo Ortegal dúas semanas despois. O día 3 de 
novembro o comodoro británico Sir Richard John Strachan, que non tiña coñecemento da batalla de Trafalgar e por 
ende do seu desenlace, mandando unha flotilla de cinco navíos e dúas fragatas achegouse ata a altura de Ferrol á 
procura da escuadra francesa de Rochefort e posible recuperación do HMS Calcuta que fora apresado cando protexía 
a uns baleeiros que procedían de Santa Elena. Encóntrase cos fuxidos a cincuenta leguas ao NW do cabo Ortegal. A 
verdadeira acción terá lugar o luns día 4, a quince millas do Ortegal tras varias escaramuzas de fustrigación por parte 
das fragatas cuxa misión é retardar a marcha do inimigo, dando tempo a se concentrar os navíos británicos que 
navegaban moi distanciados peiteando as augas. 

O británico Strachan dispoñía dun conxunto de 444 canóns entre os navíos Cesar, Hero, Courageaux, 
Namur, máis as fragatas Santa Margarita -capturada anteriormente aos españois-, Revolutionaire –pertencera aos 
franceses-, Phoenix e Aeolus fronte aos 302 canóns dos catro navíos franceses de Dumanoir. Ás once da maña a 
fragata Phoenix abriu fogo contra o navío Scipion. Sobre o mediodía o Namur atacou o Duguay-Trouin. Nunha 
acción que durou tres horas e media as catro naves inimigas foron capturadas. 
 Tras duro combate todos os navíos franceses ficaron con moitas avarías: Duguay-Trouin e Scipion 
desarboraron completamente, Formidable e  Mont-Blanc quedaron só co trinquete, Dumanoir ferido, o capitán 
Touffet do Duguay-Trouin morto. A perda sufrida era extremadamente grave. Os mortos e feridos acadaban un total 
de setecentos trinta tripulantes. Os británicos só rexistraron vintecatro mortos e cento once feridos. 
 O día 10 Sir Richard entraba triunfante en Plymouth coas presas remolcadas, e os británicos pensaban que 
se trataba da chegada dos vencedores de Trafalgar cando aínda as novas do grande combate no Estreito eran moi 
confusas. As dotacións recibiron dous días de permiso para celebrar o trunfo, inda que todos levaban un crespón 
negro no brazo esquerdo pola gran perda, e todos os oficiais recibiron unha boa cantidade de diñeiro polas capturas, 
sendo ascendido Strachan a contraalmirante. 

O periódico galo Moniteur mantivo un silencio absoluto sobre o tema mentres o emperador francés dixo na 
asemblea que algúns buques se perderan durante unha tormenta e houbo de abandonar a súa idea de invadir a Grande 
Bretaña. O corso non podía aceptar que as manobras navais dependesen en gran parte das incontrolables condicións 
meteorolóxicas. Dumanoir Le Pelley foi xulgado poucos anos despois sendo exonerado dos cargos que obraban 
contra el. Os catro navíos capturados quedaron integrados na Mariña real británica rebautizándose como HMS Brave, 
HMS Scipion, HMS Mont Blanc e o Duguay-Trouin como HMS Implacable. 

O HMS Implacable proseguiu a vida durante as guerras napoleónicas con accións no Báltico e por 1840 
participou no bombardeo de San Xoán de Acre. Dous anos despois quedou fora do servicio activo rematando como 
buque de adestramento e logo pontón carboeiro ata que en 1947, ante o elevado custo de mantemento ofrécenllo a 
Francia que non o quere  por non empregar recursos económicos na súa conservación. Desta maneira se perdeu unha 
magnífica oportunidade de conservar unha preciosa xoia do pasado. Por iso o 2 de decembro de 1949, remolcouse a 
mar aberto para afundir por Este da illa Wight, a uns dez quilómetros ao sueste do barco faro de Owers. Dúas horas 
tardou en irse a pique tras a explosión das cargas explosivas mentres soaban os himnos británico e francés. En 
Rochefort se conserva o seu cabrestante, e no museo marítimo de Greenwich gardaron o mascarón de proa. 
 


