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O MAR 
EDITORIAL 

 

O mar ao longo dos séculos veu a ser imprescindi-
ble, primeiro como hábitat para millóns de seres 
vivos, segundo como medio de vida e comercio vía 
marítima; e tamén para gozo e recreo para as per-
soas que acoden a el.  

Nun bo lugar sitúase o mar para dar o mellor de si, tal 

como os recursos mariños para a industria conservei-

ra e tamén pesqueira. Onde ao longo dos anos veuse 

mostrando como unha fonte de recursos para os cales 

se gozou a nosa ría como unha fonte de traballo e re-

cursos postos a disposición tanto dos mariñeiros como 

das moitas persoas que viven do mar e polo mar. Cabe 

destacar que tamén nos moitos estaleiros que hai ao 

longo da nosa ría viñéronse fabricando barcos de dis-

tintas características, pero sempre cun nivel de com-

petitividade moi grande. De modo que traen á nosa co-

munidade riqueza e traballo, para quen fixo do mar o 

seu traballo ou medio de vida, e que con iso xeran ri-

queza a través dos variados recursos que ofrecen os 

estaleiros. Vindo completar parte da paisaxe da nosa 

fermosa ría, a ponte de Rande elévase como un medio 

de achegar os dous lados do noso mar, para deste xei-

to poder ter unha mellor comunicación por parte dos 

dous lados; para dun modo efectivo tratar de irman-

dar a todos os habitantes dun e outro lado a pesar do 

seu altísimo custo e mantemento pago por todos. Co-

mo un feito histórico onde os haxa na nosa ría no sécu-

lo XVIII celebrouse a famosa batalla de Rande. Batalla 

que deu orixe co paso do tempo ao museo de interpre-

tación da batalla de Rande, MEIRANDE. Tamén no no-

so mar quedou o selo dunha industria de tratamento 

do mineral como o foi o Coto Wagner ou o Cargadoiro 

do Alemán. E por último destacar a riqueza que ofrece 

o marisqueo e as bateas ao longo da nosa ría. Como 

medio de vida e por todo o que nos vén ofrecendo, se-

ría moi aconsellable respectar o mar e coidalo como 

lugar onde xurdiu a vida e hábitat de miles de especies 

mariñas; e para que as vindeiras xeracións poidan go-

zar de tanta xenerosidade feita vida. 
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A Vila de Redondela conservou o espí rito ma-

rin eiro ata o se culo XX. Hoxe en dí a parte da 

su a arquitectura marin eira esta  modificada, 

pero aí nda podemos pasear por algunhas das 

ru as do casco vello e imaxinar como era por 

aquel ento n cando pasamos por diante dalgu-

nhas das estreitas casas de pedra que se con-

servan. 

O espí rito marin eiro de Redondela atopa mo-

lo nos nomes dalgunhas ru as, como Campo 

das Redes (ru a que xa existí a no se culo XVIII 

e que se referí a ao lugar onde os marin eiros 

secaban e reparaban as redes), Cabo Dos Fu-

meiros (antes dos recheos era un cabo que 

recibí a este nome por ser o  lugar onde se si-

tuaban os fumeiros, construcio ns emprega-

das para afumar as sardin as), Regateiras 

(nome da ru a que fai referencia a s vendedo-

ras de peixe), a Marisma (ru a que recibe o 

nome da zona de marisma hoxe practicamen-

te desaparecida), paseo da Xunqueira (era 

unha zona de marisma poboada de xuncos),  

a Ribeira (recibí a o seu nome por estar, en 

tempos, a  beira do mar) ou a ru a Meixo n Frí o, 

(relacionase o seu nome coa crí a de angula, 

meixo n, nas zonas costeiras). Outros nomes 

que fan referencia a Redondela como vila ma-

rin eira perde ronse, como o Estaleiro que, an-

tes do recheo, situa base no inicio da ru a pra-

ta, era o lugar onde se construí an e repara-

ban as embarcacio ns. Hoxe en dí a o lugar co-

rresponde coa Praza da Constitucio n. 

A gastronomí a redondela  tame n esta  subor-

dinada a  su a situacio n xeogra fica a caro n do 

mar. Así , os produtos ma is representativos 

do concello son alimentos marin eiros, coma 

polbos, sardin as, bonito, bacallau, mexillo n e  

o choco. Este u ltimo e  o produto ma is representa-

tivo, e ten unha festa propia, a Festa do Choco, 

celebrada en Redondela a primeira semana de 

maio. 

Ao se tratar dunha vila tradicionalmente marin ei-

ra, dentro do sector primario a pesca ten un peso 

relativo maior que a agricultura. A maiorí a do 

sector pesqueiro dedí case a  pesca de baixura e ao 

marisqueo. A confrarí a de pescadores de San Xo-

an de Redondela e  o organismo regulador desta 

actividade, e conta nas su as estatí sticas ma is de 

600 traballadores, ma is do 60% mariscadoras. O 

concello conta cunha lonxa situada no porto de 

Cesantes. 

A vila ten dous portos recreativos e un porto pes-

queiro. Este u ltimo, o porto de Cesantes, ato pase 

na parroquia que leva o mesmo nome, e conta 

cunha lonxa de venda de peixe e marisco. Ade-

mais, existen outros dous portos deportivos en 

Cesantes e Chapela. O porto deportivo de Cesan-

tes esta  localizado a caro n do porto pesqueiro, e 

pertence ao Club Na utico Illa de San Simo n. O 

porto deportivo de Chapela ato pase na praia de 

Arealonga. 

REDONDELA, VILA MARIN EIRA 
O casco urbano de Redondela ata o se culo XIX estivo dividido en dous nu cleos de pobo-

acio n independente Vilavella e Vilanova de Redondela. Dentro de Vilanova diferencia -

banse du as partes: a vila pechada pola muralla e o barrio marin eiro. Este burgo, dedi-

cado a  pesca artesanal, atopa base distribuí do entre o que na actualidade e  a Praza da 

fonte de Santiago, a ru a Cabos dos Fumeiros e o alto da ru a de Espí rito Santo. 
 

Por BENJAMÍN NOGUEIRA e RAMÓN VILAS 

https://gl.wikipedia.org/wiki/Festa_do_choco_de_Redondela
https://gl.wikipedia.org/wiki/Sector_primario
https://gl.wikipedia.org/wiki/Lonxa
https://gl.wikipedia.org/wiki/Porto_de_Cesantes
https://gl.wikipedia.org/w/index.php?title=Porto_deportivo_de_Cesantes&action=edit&redlink=1
https://gl.wikipedia.org/wiki/Porto_deportivo_de_Chapela
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O MAR 
 

Por JUAN ÁLVAREZ IGLESIAS 
 

O mar e  onde flu en os meus pensamen-
tos mais ancestrais, onde lembro como 
sendo novo í a mercar min oca para ir 
pescar maragotas, demos ou pintos  ao 
peirao de Cesantes, onde tin a que ter unha 
paciencia infinita, e estar atento o s tiro ns que 
daba a lin a, en primeiro lugar a unha cana que 
me prestaran e que dunha tirada case cae ao 
mar, quedando pendurada do borde do molle, 
tendo a sorte de chegala a recuperar despois 
cunha tanza, onde o ma is complicado foi po rlle 
o anzol. Ma is tarde recordo ir a praia so , ou co 
meu tí o, e tame n con algu ns amigos onde eu 
gozaba do sol e o pasaba en grande, inmerso 
nos meus pensamentos, e da ndome un ban o 
nesa praia que e  a Punta de Cesantes, onde o 
que sempre brilla pola su a ausencia e  a limpe-
za.  
Algu ns anos ma is tarde enroleime nun par de 
“cableiros” que son os que botan o tendido te-
lefo nico enterrado baixo o mar, a fibra o ptica 
serve para chamar por tele fono. Os “cableiros” 
chama banse, “Mercury” e “Venture” e neles ta-
me n traballaba meu pai. Nun principio cando 
recalaban en Vigo í a de visita, el explica bame o 
funcionamento dos motores, xa que era xefe de 
ma quinas. Nunha ocasio n invitoume a peixe 
espada no “Mercury”. Era un traballo moi duro. 
E a maiorí a dos marin eiros acababan moi quei-
mados. 
Hoxe en dí a pa soo moi ben indo cos compan ei-
ros de Lenda a museos do mar onde nos expli-
caban cousas relacionadas co mar, e adquiro 
novos con ecementos. 
Despois na casa cando me ducho le mbrome 

das cousas do mar. Sí ntome enchoupado de 

salitre cando estou preto do mar. 

O MAR 
 

Por XOSE ANTÓN GREGORIO TRITIÑO 
 

O mar, fonte de traballo de miles de 
persoas so  en Vigo e comarca, se fala ra-
mos de Galicia falarí amos dun millo n. 
Dende o simple marin eiro pasando polo po-
xador do peixe na lonxa, as pescantinas, per-
cebeiros, mariscadoras, transportistas de pei-
xes na lonxa, os do xeo, as mercadoras do na-
cional e internacional, os camioneiros, as con-
serveiras e miles deles que non nomeo aos 
cales lles pido desculpas, non por iso son me-
nos importantes, so  que non me chegarí a a 
folla para nomealos. 
Pero temos que ter conta das especies en ex-
tincio n, por iso son as vedas e as cotas, garzas 
a iso non temos risco de extincio n. As redes 
ten en que ter as su as mesuras dependendo 
do que queiran capturar e nas augas que se 
pesque. A vida do marin eiro e  moi dura, al-
gu ns botan meses no mar, uns un ano outros 
parten e nunca tornan, cantas mulleres viu -
vas, canto neno orfo, cantas nais e pais sen 
fillos. 
Porque na tu a bravura es peor cunha famosa 
besta indomable. Iso si, cando esta s en calma 
ben fermosa es. 
Cantas verbas che adicaron escritores de fic-
cio n e non ficcio n, poetas, moitas cancio ns, e 
pintar pinta ronte de moitas maneiras. Tes un 
encanto que pouca xente pode resistir e  como 
se tiveras un meigallo. Ningue n pode ter indi-
ferenza, tes un atractivo moi forte. 
Co ntanse mil historias dende os tempos dos 
tempos, algunhas certas outras non, pero to-
das intrigantes e cheas de emocio n, como 
cando de cativo fun a  praia cos meus irma n 
meus pais e unha cadela. A cadela era o cen-
tro de atencio n de toda a praia, sentada na 
beira da praia non nos tiraba ollo. Cando a 
auga nos chegaba ao embigo, bota base ao mar 
e empurraba por nos cara a terra, logo sacu-
dí ase e torna base a sentarse no mesmo lugar, 
sempre expectante e coa su a mirada posta en 
no s.  
Ai! Que tera  o mar. 
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O MAR  
 

Por CARLOS PELETEIRO 
 

O mar segundo Charles Darwin e  a ori-
xe de to dalas especies. Todos procede-
mos do mar por tanto coidemos o mar. 
Nas u ltimas de cadas o ser humano fixo un es-
pecial fincape  na investigacio n de especies 
marin as, así  como o cultivo de especies en 
piscifactorí as. 
Aí nda que se avanzou moito, a nosa especie, 
coa su a actuacio n, segue contaminando o mar, 
a maiorí a das praias esta n contaminadas e as 
que non, esta n saturadas e masificadas pola 
presenza das persoas. Desde o meu punto de 
vista o acceso ao mar por parte de seres hu-
manos habí a de estar restrinxido e as praias 
deben estar ma is coidadas. 
As autoridades competentes deberí an empre-

gar ma is recursos no mantemento e conserva-

cio n das especies e ecosistemas marin os, non 

deberí an parar ata que as praias gocen do dis-

tintivo de bandeira azul. Tame n deberí an ten-

tar protexer a s especies en ví as de extincio n. 

O MAR 
 

Por JAIME VIQUEIRA VEIRAS 
 

Onde o mar e  infinito so  hai soidade e 
tranquilidade. Esa paz sen parango n dunha 
cha extrema. Ondas minu sculas e maiu sculas, 
tempestades imposibles que se mesturan coa 
maior calma imaxinable que e  refuxio de ma-
rin eiros, bandidos aos desexos do rei Neptu-
no.  
E se oce ano fose unha besta embravecida po-
lo seu capricho de forza desatada contra os 
seus incribles poderes? Eses poderes que le-
van aos piratas a beira de calquera illa salva-
dora na que refuxiarse. Eses mesmos piratas 
que intentan domar a esa besta, que cando 
quere e  doce e mansa. 
Eu sospeito que o mar garda algo dentro su a. 
E quero pensar que non son ma is que peque-
nos recordos, recordos que cando chegan a 
min a memoria, fan que me vexa sendo un ne-
no pequeno afoga ndome nunha praia, na que 
eu nado e nado, sen toparme seguro, simple-
mente por non tocar terra.  
Para min todo isto e  o mar. 

O MAR 
 

Por RICARDO DOCAMPO 
 

Nos dí as dunha infancia onde a praia e o 
sol formaban parte da min a vida, que se í a 
indo cara lugares dunha bela estancia, e 
que durante os meses de vera n conforma -
bame con ter tempo para gozar duns ben 
merecidos mergullos. Onde os recordos í anse 
diluí ndo no tempo para pasar a formar parte du-
nha historia persoal; historia de moitas tardes 
pescando. Este era o maior dos logros. Trata base 
de tardes cheirando a brea e peixe, con moita niti-
dez na min a memoria. Tardes de asueto para unha 
infancia que í a dando paso a unha adolescencia 
que chegaba plena de horas pasadas xunto ao 
mar.  
Nesta viaxe cara a  memoria do tempo, tame n aco-

den a min recordos das tardes estivais, onde ba-

n arse para refrescar corpo e mente vin a ser o ma-

ior premio que se podí a dar a un adolescente que 

tin a tempo aí nda para xogar coas ondas, e os cas-

telos de area. Todo isto í ase convertendo en prete -

rito. Vin an celebrarse os ma is belos agoiros para 

lograr pasar varias horas entretendo a min a ado-

lescencia. Co camin o despexado para quen empe-

za a descubrir os encantos dunha infancia que se 

í a despedindo para non regresar, dando paso a 

quen co tempo virí a ser marin eiro duns mares 

que se í an perfeccionando na aventura que e  vivir. 
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O MAR 
 

Por JOSÉ ÁNGEL BEMPOSTA 
 

Para min o mar e  a min a segunda ca-

sa. A praia e  para min unha  habita-

cio n ao aire libre onde me podo rela-

xar. Na min a familia o mar foi un estilo de 

vida, onde todos viví an e comí an del. Che-

gueino a odiar cando meu tí o marchaba em-

barcado. O mar, en ma is dunha ocasio n, foi 

unha forma de liberacio n, onde fumaba po-

rros e me relaxaba. O mar para min e  unha 

forma de escapar dos problemas. 

Gustarí ame sacar o carne  de mariscador e 

así  traballar. Sempre quixen mercar nun ca-

tamara n e ir polo mundo adiante, percorrer 

o mundo dunha punta a outra  visitando 

illas e outros paí ses e desembarcar cada 

certo tempo. Cando morra quero que me 

tiren da ponte de Rande, ou as min as cinzas 

ou o meu corpo enteiro, como fací an cos 

marin eiros nos antigos tempos cando os ti-

raban dos barcos en alta mar. 

 
O MAR 
 

Por BENJAMÍN NOGUEIRA CASAS 
 

O mar e a praia son un lugar de diver-
sio n.  No mar vou  nadar, na praia xo-
go a s paletas ou tomo o sol. Coas activi-
dades da praia algunhas veces te n ome rela-
xado. 
A s  veces  o mar e  unha  fonte de nostalxia e 
morrin a do pasado e recordos. O mar e  bele-
za, e  agradable a  vista. O que non me gusta e  
que estea contaminado.  
Gu stame ban arme, refrescarme e nadar.  
Le mbrome cando í a a Sa mil con Doa que a s 
veces saí a da praia relaxado, positivo e con-
tento.  Xoga bamos ao fu tbol e ao baloncesto.  
Unha vez apareceu unha moza que era xo-
gadora de baloncesto e xogou  connosco.   
O mar e  unha fonte cientí fica e mí stica de 

vida. E  ecolo xica e tradicional. 

O MAR 
 

Por MARÍA PROL 
 

O mar e  inmenso, coas su as praias e 
as su as calas preciosas, onde me rela-
xo e paseo pola beira. As ondas ven en 
e van, golpe anme nos pe s, con moito 
agrado para min. A s veces levo a  min a 
cadela comigo e enca ntalle. Le voa nos 
meses de abril, maio, xun o e tame n no 
inverno para que queime adrenalina e 
corra. Pasa molo moi ben xuntas.  
 

Gustarí ame ter unha casa preto do mar, non 
o descarto aí nda. Non me importarí a levan-
tarme e pegarme un ban o to dolos dí as nel. 
Supon o que a  min a cadela tame n lle encan-
tarí a. Tirarme na toalla e ver o ceo reflectí n-
dose no auga, oí r as ondas preto de min 
tranquilí zame e da me acougo e moito gozo 
no vera n. 
  
Gu stame moito ir a  praia da Guí a, tame n a 
Coruxo ou a Barra os fins de semana. Hai 
moita xente, e  unha praia inmensa onde se 
pode pasear  pola beira do mar e tomar o 
sol. Ten dunas e unha vexetacio n moi boni-
ta, as flores desas plantas ten en unha cor 
intensa. As su as augas son brancas e cristali-
nas, a su a area e  fina e moi branca. Nelas ta-
me n hai peixes como fanecas que quitan o 
aguillo n e pí canche nos pe s. Pica moití simo 
e doe, so  se quita con amoní aco e fregando 
na ferida. 
 

Nesas praias acampei moito e sentinme moi 
ben. O tempo pasaba moi facilmente para 
min. E  unha pena que agora non nos deixan 
acampar, pero o bo paseino e le voo comigo. 
 

Barra, Nerga e Area Brava forman un con-
xunto de praias nas que podes camin ar  lar-
go e tendido. Son praias da pení nsula do 
Morrazo, fermosas, coas su as terrazas e ba-
res. Podes subir ata ao barrio de Nerga a to-
mar unhas sardin as asadas ou un xamo n 
asado que tame n esta  moi rico nun dos seus 
bares. E  unha zona para non esquecer e para 
volver. Unha zona marabillosa ban ada polo 
noso mar. 
 

Xa non ten o ma is que contar, agora 

tedes que vivilo vo s. 
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A ILLA DE SAN SIMÓN 
 

Por ALBERTO LAGO E OLIVER PRZYBYLSKI 
 

Ao longo da historia, as illas de Santo Anto n e San Simo n tiveron diferentes usos. Den-

de outubro de 1936 ate  1943 converte ronse nun campo de concentracio n franquista. 

Milleiros de persoas enfronta ronse as duras condicio ns de vida a s que foron someti-

das: fame, falta de hixiene, enfermidades, represio n e morte. Durmí an amontoadas en 

ringleiras de tal xeito que lles impedí an o movemento. Os presos vagaban pola illa co-

ma pantasmas. 

Co mpre destacar a grande labor humanitaria e 

de solidariedade que levaron a cabo “as ma-

drin as de San Simo n”. Deste xeito denomina-

ron a s mulleres que lle levaban roupa limpa e 

comida a  xente encarcerada. 

Exemplos da brutal represio n chegan a no s a 

trave s das nosas maiores. Contan como as tro-

pas dos sublevados metí an aos presos nos ca-

labozos ata onde chegaba o mar cando subí a a 

marea e alí , atados de  mans, afogaban. Outro 

exemplo da represio n foron os corpos mortos 

que apareceron por diferentes zonas de Re-

dondela. 

Un lugar para se desfacer dunha parte dos 

presos que non cabí an nas cadeas. 

No ano 1943 o arquipe lago deixou de funcio-

nar coma ca rcere, emprega ndose exclusiva-

mente nos vera ns pola Garda de Franco e os 

seus familiares, a con ecida coma Colonia de 

Educacio n e Descanso, “Los Flechas”.  

Nunha viaxe de volta da illa a terra, un 22 de 

agosto de 1950, corenta e tres tripulantes per-

deron a vida no accidente da Monchin a, unha 

embarcacio n que debido ao exceso de carga 

perdeu o control e afundiu.  

A illa foi clausurada debido ao accidente. Rea-

briuse entre 1955 e 1963 para ser empregada 

como Fogar Me ndez Nu n ez para a Formacio n 

de Orfos de Marin eiros.  

Posteriormente foi abandonada ata que a fi-

nais dos anos 90 comezan a rehabilitar o espa-

zo. No 1999 declara ronas ben de interese cul-

tural. Dende o 2011, organizan un festival de 

mu sica, o Sin Sal.  

O colectivo Iniciativa Galega pola Memoria loita 

para que se declaren Illas da Memoria. Este colec-

tivo organiza cada ano, na data do golpe militar, 

unha homenaxe a s ví timas da represio n. Tame n 

recuperouse o paseo dos buxos, catalogados co-

ma a rbores senlleiras. 

Actualmente celebran a entrega dos premios Xe-

rais da lingua galega e do premio Merlí n. Así  mes-

mo fan visitas guiadas onde explican os acontece-

mentos que alí  ocorreron. 

Nun futuro, desexamos cas illas sexan espazo de 

uso lu dico para todas as idades (campamentos, 

campamentos musicais, obradoiros, etc.). Por ou-

tro lado cremos que serí a positivo que se organi-

cen xornadas teatrais, o festival de monicreques, 

así  coma festivais de todo tipo de mu sica, sen es-

quecer nunca a historia das illas. 
 

Instalacións actuais: 

 Residencia Stella Maris. 

 Casa dos Oficios do Mar Escola de Vela. 

 Acuario. 

 Museo e Biblioteca. 

 Edificio Multiusos. 

 

Monumentos: 

 Ponte entre a illa de San Simo n e a illa de San-
to Anto n: en 1991 foi incluí da no cata logo de 
monumentos da provincia de Pontevedra.  

 Miradoiro da boca da rí a. 

 Miradoiro do fondo da rí a. 

 Capela de San Pedro. 

 Cemiterio. 

 Paseo dos buxos: Paseo de buxos centenarios, 

que figuran coma formacio n senlleira 

no Cata logo de A rbores Senlleiras de Galicia. 

 Monumento na honra dos trobadores da rí a. 

https://gl.wikipedia.org/wiki/Illa_de_Santo_Ant%C3%B3n
https://gl.wikipedia.org/wiki/Illa_de_Santo_Ant%C3%B3n
https://gl.wikipedia.org/wiki/1991
https://gl.wikipedia.org/wiki/Provincia_de_Pontevedra
https://gl.wikipedia.org/wiki/R%C3%ADa_de_Vigo
https://gl.wikipedia.org/wiki/R%C3%ADa_de_Vigo
https://gl.wikipedia.org/wiki/Buxo_com%C3%BAn
https://gl.wikipedia.org/wiki/Cat%C3%A1logo_de_%C3%81rbores_Senlleiras_de_Galicia
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UNHA MAN A  COAS TRABALLADORAS DO MAR 
Nunha man a  despexada de finais de vera n acerca monos ao peirao de Cesantes para ob-

servar o traballo das mariscadoras e poder facer unha entrevista a unha delas. Este dí a 

toca balles mariscar na praia da Marin a.  

EQUIPO REDACTOR DO CENTRO OCUPACIONAL 

Chamounos a atencio n o terreo de traballo, a 

arxila desta praia onde se nos afundí an os pe s, 

as diferentes cores na area, o laranxa ma is lon-

xe do mar e o negro ma is preto deste, que apa-

recí a cando as mariscadoras levantaban a area 

co sacho para coller os froitos da rí a. 

Non hai un uniforme de traballo, pero si que 

estas traballadoras deben vestir dunha manei-

ra axeitada: botas de goma, pantalo n imperme-

able e traxe de augas cando chove, gorro ou 

viseira para protexerse os dí as de sol, cazado-

ra, polar ou roupa de abrigo para soportar esas 

man a s frescas de principios de setembro, aí nda 

quen non sempre traballan nas mesmas condi-

cio ns meteorolo xicas. 

Os instrumentos de traballo son ben sinxelos: 

ancin os, sachos ma is ben pequenos, cestas e 

“capachos” para a recolleita, sacos de rede e 

incluso instrumentos feitos con material de 

refugallo como botellas, “bricks”, etc. 

Conta ronnos que recollen na su a maiorí a ameixa 

“xapo nica”, unha especie invasora, ameixa fina e 

babosa (en menor cantidade), croques ou berbe-

rechos, longueiro ns e navallas. Ensina ronnos a 

diferenciar entre as especies. Por exemplo: entre 

a navalla e o longueiro n hai unha diferencia na 

su a forma: a navalla e  ma is curvada e o longuei-

ro n ma is recto. Tame n nos contaron que en xun o 

fan a “Festa do Longueiro n” no peirao de Cesan-

tes. 

Para diferenciar entre a ameixa “xapo nica” e a 

fina, temos que fixarnos na parte ma is estreita do 

animal: a “xapo nica” ten unha pequena mancha 

branca que non ten a fina. 

Un dos problemas que ten en a  hora de criar as 

ameixas e  o limo, que e  como unha fina capa ver-

de de algas que mata a s ameixas. Dicí annos que 

este problema sobreve n ao cambio clima tico. 

Observamos que o traballo no mar e  un traballo 

tanto individual como colectivo. Individual por-

que cada unha ten que traballar para recoller o 

seu, cada unha ten que encher a su a cesta, ata un 

lí mite de quilos que vira  marcado pola Confrarí a. 

E  un traballo colectivo, colaborador, porque entre 

as compan eiras mariscadoras se axudan entre 

elas, por exemplo: se unha se pasa da cota de  —> 

Navalla 

Longueiron 
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recollida, pode deixar o seu sobrante para unha 

compan eira. Pode parecernos a s veces un traballo 

solitario, pero non o e . Respí rase un aire de compa-

n eirismo nesta praia. Si que nos pareceu un traba-

llo silencioso, escoita base o murmurio da xente, as 

pequenas olas da rí a rompendo na area, as gaivotas 

voar... Non habí a ruí dos de ma quinas, nin xente be-

rrando, nin coches pitando. O ambiente de traballo 

e  tranquilo e sempre ao aire libre. 

O horario de traballo  e as horas de dedicacio n de-

penden das mareas (cando baixa recollen e cando 

sube ten en que deixar o traballo), e iso pode pasar 

a s  4, 5 ou 6 da man a , horas a s que a todas nos gus-

ta estar na cama. As horas de traballo tame n de-

penden do ra pida  que sexas a  hora de coller os ma-

riscos, canto antes recollas a cota do dí a, antes re-

matas a xornada. 

Outra das tarefas que fan e  a da limpeza da praia, 

para preparar o terreo para as pro ximas recollidas.  

Para no s, o traballo deste dí a foi moi agradable. Fa-

lamos con xente traballadora, atopa monos con fa-

miliares e amigas que traballaban no mar ese dí a, 

aprendemos cousas novas e tomamos conciencia 

da importancia de coidar a nosa costa e de ser res-

ponsables e respectuosos coa xente do mar. 

O MAR 
 

Por MANUEL GONZÁLEZ  
 

Gu stame moito o mar que vexo pola 

televisio n, onde hai illas exo ticas. Soe 
ser moi fermoso e calmo e po dese ver pei-

xes de diferentes cores e formas que soen 

ser moi interesantes e dificilmente de ver 

na praia de Cesantes. 

De mozo í a moito a  praia no vera n, cando 

podí a, con un primo meu ou con un amigo. 

Alí , a s veces, atopaba monos con algu n con e-

cido. Isto pasou antes de empezar a pon er-

me enfermo. Adoitaba nadar, incluso me 

tiraba de cabeza dende o peirao ou dende 

unha barca.  

E  agradable pasear pola beira e mollar os 

pe s aí nda que  agora nunca me ban o no 

mar. Penso que e  satisfactorio descansar na 

toalla tendo coidado de non queimarme na 

praia.  

O aire do mar e moi puro e po dese respirar 

con plenitude. A praia de Cesantes ten unha 

vista da rí a que che fai ver ao lonxe, po dete 

axudar a serenar a cabeza, incluso centrala. 

Si te aburres podes xogar cunha pelota e 

unhas raquetas, ou tomar un xeado ou ir a 

unha terraza.  
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Entrevistamos a Ana Sotelino Pereira, unha mariscadora de Cesantes, que nos dedicou 
un bo anaco do seu tempo para responder as nosas inquedanzas sobre a su a profesio n. 
Con ela estivemos no mar, ensinounos os seus aparellos de traballo, presentounos a s 
compan eiras, e ensinounos a diferenciar as especies de ameixa que recollen. 

 

EQUIPO REDACTOR CENTRO OCUPACIONAL 

Lenda (L.): Cantos anos leva traballando co-
mo mariscadora? 
Ana (A.): Pois  xusto este mes fixen 3 anos. 
 

L.: O traballo ven de familia ou comezou por 
si mesma, por algunha amiga ou amigo, etc.? 
A.: Vivindo ao lado do mar xa ven o de familia 
de marin eiros. Min as avoas e tí as mariscaban, 
min a nai,  meus avo s e tí os andaban a flote. 
Nunca contemplei esta opcio n para traballar 
pero con dous nenos  pequenos  vin a posibili-
dade de poder conciliar vida familiar e laboral 
algo que nas grandes empresas esta  lonxe e 
como o mar gu stame,  aquí  estou e moi conten-
ta. 

 

L.: Que tivo que facer para sacarse o carné 
de mariscadora? 
A.: As confrarí as ten en que abrir prazas e ti 
anotarte presentando a documentacio n que 
require a Xunta, como o certificado de empa-
droamento , ser demandante de emprego, a 
formacio n acade mica que ten as, a experiencia 
profesional, a vida laboral, o DNI compulsado e 
o recibo de pago dunha taxa da Consellarí a do 
Mar. 
 

L.: Hai diferentes tipos de marisqueo? 
A.: O marisqueo e  a pe e a flote. 
 

L.: É un traballo difícil de aprender? Vaise 
collendo soltura co tempo? 
A.: Co tempo xa aprendes os buracos das amei-
xas e non e  complicado. Penso que vai coas ga-
nas e o interese que ti lle pon as, iso si, e  un tra-
ballo duro. 

 

L.: Pódese vivir desta profesión ou ten que com-
binalo con outros traballos? 
A.: Podes combinalo mentres esteas asegurada so  
4 horas con outro traballo. Para vivir e  un pouco 
complicado seno n tes un apoio detra s. Son moi-
tos os factores que poden facer que non saques 
un soldo digno ao mes, dende o prezo que leve a 
ameixa ata unha marea vermella ou toxina que 
che impida traballar. Seno n tes ingresos o seguro 
tes que pa galo igual xa que somos auto nomas. 
Ten o que dicir que este ano foi moi bo.  
Eu persoalmente combino o marisqueo a pe  coa 
recollida de poliquetos. 
(Os poliquetos son vermes segmentados, de menos 
de 10 centímetros de longo de media, aínda que 
con especies de tamaños de 1 mm a especies de 3 
metros). 
 

L.: Cal foi a súa mellor captura? (en quilos de 
marisco, por exemplo, ou dalgunha especie en 
concreto que sexa máis difícil de atopar). 
A.: Ti tes uns quilos para coller, sempre adoita-
mos coller a “xapo nica”, pero a captura xa e  per-
fecta cando se consegue levar o quilo de ameixa. 

A ENTREVISTA D´A VOZ 
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L.: Cal é o seu horario de traballo? 
A.: O noso horario vai coas mareas. So  pode-
mos entrar a partir das 7 da man a e a s 2 temos 
que saí r do mar. Se a baixamar e  a s 9, por 
exemplo, entramos a s 7 e segundo os metros 
de baixamar sobre as 10 ou 11 estamos fo ra. 
Traballamos sobre 4 horas como moito. 
 

L.: Cal é a tempada de marisqueo? 
A.: A tempada de marisqueo te mola todo o ano 
pero por zonas. Hai anos non era así , agora 
imos ao mar todo o ano con zonas de inverno e 
outras de vera n. 
 

L.: Como se organizan para limpar as pra-
ias? 
A.: Os venres de todo o ano mentres outras 
confrarí as traballan, no s, debido a  situacio n 
xeogra fica que temos, facemos as limpezas, os 
levantamentos de parque e as sementeiras, ou 
nos dividimos por grupos para ir a distintas 
zonas ou quedamos todas xuntas nunha. 
 

L.: Noutro artigo que publicamos neste 
número falamos sobre o furtivismo de ma-
risco na ría. Organízanse para facer vixilan-
cia contra os furtivos? 
A.: Lamentablemente temos que facelas no s 
mesmas e ma is no vera n. Cada fin de semana 
í monos rotando por parellas a to dalas praias 
que temos de man a, tarde e noite. 
 

L.: Comentáronnos que outra das actividades 
que realiza na praia é a recollida de becho, 
tamén se dedica á súa cría? 
A.: A su a crí a non, dedí come a  su a conserva-
cio n para poder ve ndelo. 
 

L.: Que tipo de bicho se recolle nesta zona? 
A.: So  se pode coller o do paí s ou min oca e o de 
tubo. 
 

L.: Para que se utiliza o becho? 
A.: Utilí zano como cebo para pescar 
 

L.: Canto tempo se tarda en criar o becho? 
A.: O becho non se crí a, eu so  o manten o no vi-
veiro para poder vendelo xa que non podes co-
llelo to dolos dí as tampouco, tes que ir coas ma-
reas tame n, sobre 15 dí as mantense ben. 
 

L.: Considera que é un traballo “estable”? Pó-
dese vivir do bicho? 
A.: Depende da cantidade de clientes que ten as. 
Se tes moitos si que podes vivir disto so , pero 
se so  tes un como meu caso e  un complemento 
ma is para o soldo do marisqueo. 
 

L.: Que é o que máis lle gusta do seu traballo? E 
o que menos? 
A.: O que ma is me gusta e  a liberdade que tes ao 
aire libre e a  hora de poder conciliar vida laboral 
e familiar. Se tes aos nenos malin os ou ti non te 
atopas ben, tes boas compan eiras que che fan o 

vale de venda e non tes obriga de suplicarlle a 
ningu n xefe que che deixe saí r do traballo. Se tes 
necesidade de marchar traballas unha, du as horas 
ou o que necesites. Iso non hai quen o pague. 
O que menos me gusta son os problemas que te-
mos coas augas xa que cada ano se quentan ma is 
e hai ma is abono e ma is mercancí a que nos mo-
rre. E  o imparable cambio clima tico. No s aquí  non 
temos correntes que boten e limpen o abono. Ca-
da ano chega ma is e hai ma is limpezas a facer, 
non damos a basto. Tampouco temos axudas das 
administracio ns estatais, autono micas ou locais e 
sentimos impotencia. 
 

L.: E por último, como mellorarías a saúde 
mental no teu traballo? 
A.: A sau de mental te n oa estragada pola cantida-
de de limpezas a facer, se tiveramos mais apoio 
das administracio ns para este tipo de traballos 
mellor nos irí a. 
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CARGADOIRO DO ALEMÁN 
Por JUAN ÁVAREZ, DAVID VIRULEGIO e  
ALBERTO LAGO  
 

Inaugurado en xullo de 1926 polo vice-
co nsul de Aleman a en Monforte de Le-
mos, Friedrich Wilhelm Cloos, que foi o 
xestor da compan í a Minerais de Ferro de 
Galicia S.A. durante a Primeira e Segunda 
Guerra Mundial. Esta empresa foi constituí da 
en 1924 en Madrid, e encargouse de explotar a 
mina monfortina de ferro de San Miguel de Mar-
celle. 
Cloos mandou construí r un funicular de oito 
quilo metros para comunicar a mina e a hoxe 
abandonada estacio n de ferrocarril de Canaval 
en Sober, Lugo. Con esta instalacio n Cloos con-
seguiu unir a mina coa lin a fe rrea Monforte Vi-
go, mais falta balle o sitio para embarcar o ferro 
e así  poder enviar a materia prima a Aleman a. 
En 1925 a Compan í a Minerais de Ferro de Pa-

lencia comezou a construí r o cargadoiro que nos 
ocupa, de tipo “cantilever” ou beiril, sito no lu-
gar de Cabanas, barrio pertencente a  parroquia 
de San Vicente de Trasman o  en Redondela.  
Xunto ao estreito de Rande, sito ao caro n do an-
tigo castelo. (Non confundir co Coto Wagner). 
O cargadoiro estaba formado por un beiril de 
formigo n e pedra sobre o que pasaban as vago-
netas co mineral. Alí  descargaba o ferro en catro 
depo sitos, que a  su a vez o conducí an a un con-
duto equipado cunha longa cinta transportadora 
que cargaba a mercadorí a no barco, por medio 
dunha longa estrutura meta lica con forma de 
ponte. 
Como dato, comentar que da mina de San Mi-
guel así  como doutras da zona, non era ferro o 
que se extraí a seno n volframio. Este era moi im-
portante para a industria militar alema  xa que 
era empregado para a blindaxe dos carros de 
combate Pa nzer, ademais de facer ma is robus-
tos os obuses.

COUTO MINEIRO WAGNER 
“CARGADOIRO DE RANDE” 
Por ALBERTO LAGO,  JUAN ÁVAREZ e 
DAVID VIRULEGIO  
 

O cargadoiro do Coto Wagner era 
propiedade da compan í a Mineiro 
Sideru rxica de Ponferrada (MSP). O 
mineral de ferro procedente ao coto 
Wagner chegaba pola lin a de ferro-
carril Valencia - A Corun a ata o car-
gadoiro marí timo situado en Rande. 
Dende aquí  exporta base a Inglaterra, Ho-
landa ou Aleman a. Aí nda que o seu princi-
pal destino era a fa brica que ENSIDESA 
posuí a en Avile s, Asturias. 
Este peirao meta lico comezou a construí r-
se en 1964 entrando en servizo un ano 
ma is tarde. Apoiado sobre dous grandes 
elementos rectangulares de formigo n 

asentados no leito marin o, sobre os que se 
situ a a estrutura meta lica pola que circu-
laba o vertedoiro extensible e a cinta que 
a alimentaba; nel podí an atracar buques 
de calado superior aos dez metros, de co-
renta mil toneladas de rexistro bruto e 
podí an cargar ata dous mil toneladas a  
hora. 
A explanada costeira existente fronte ao 
mesmo molle tin a unha capacidade de al-
macenamento de ma is de cento vinte cin-
co mil toneladas de mineral de ferro, pois 
eran levadas ata o cargadoiro marin o me-
diante unha gran cinta transportadora.  
Pechase en 1974, e inda que xa estaba 
sentenciado, volve reabrirse a principios 
dos anos oitenta pecha ndose definitiva-
mente a finais de 1982. 
 

 

Bótalle un ollo: 

www.youtube.com/watch?v=lpxUTPZbh5k 
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A E.T.E.A  
Por PATRICIA COGOLLUDO Y ANTONIO SANTORIO 
 

A ETEA era un complexo militar sito non interior da rí a de Vigo, concretamente na pa-

rroquia de Teis, en Vigo, xunto ao monte da  Guí a, mí tico promontorio vigue s que for-

ma parte da  silueta da  cidade onde situ ase hoxe a igrexa da  nosa Sen ora da  Guí a.  

O recollemento que ofrecí a este promontorio 

foi elixido para as instalacio ns dun complexo 

militar de finais dos anos 50 do se culo pasa-

do. E.T.E.A. significa Escola de Transmisio ns e 

Electricidade da  Armada e as su as instala-

cio ns contaban con varios edificios de dota-

cio ns así  como espigo ns e polvoreiras. A prin-

cipios de se culo cesou a su a actividade e co-

mezou unha de cada de abandono. A princi-

pios da  de cada actual comezou a remodela-

cio n dalgunhas da s instalacio ns para conver-

telas nunha zona recreativa para o goce de 

todos con parque infantil, bancos, papeleiras 

e luminarias. 

Tame n conta con paseos, pista de monopa-

tí ns, patinaxe e pequenos campos de xogos. 

Dende este lugar comeza o paseo Marí timo 

da  Guí a que discorre polo bordo do promon-

torio do mesmo nome ata a praia da  Lagoa, 

pasando polo faro e pola pro xima praia da  

Punta. Dentro do parque hai ata tres praias 

aí nda que du as delas non esta n cualificadas 

para o ban o. A praia da Punta e  a u nica anali-

zada e apta para o ban o. As outras du as esta n 

entre os espigo ns da  E.T.E.A. e os estaleiros e 

son a praia de Rí os de Dentro e de Rí os de 

Fora. 

Quen xestiona actualmente a E.T.E.A.? A Xunta e 

CSIC acordan o traslado a  E.T.E.A. catorce anos 

despois para sumarse ao Campus do Mar. CSIC 

significa Consello Superior de Investigacio ns 

Cientí ficas, e  a maior institucio n pu blica adicada 

a  investigacio n no estado e a terceira en Europa. 
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Entrevistamos a Xoel López Schwarz é veciño de Redondela e ten 29 anos, é mariñeiro e 
músico, traballa do mar e a día de hoxe, en plena tempada,  adicase á recollida da amei-
xa. 
  

Por JAIME VIQUEIRA VEIRAS e JUAN ÁLVAREZ IGLESIAS 

Lenda (L.): Como definirías a profesión de 
mariñeiro? 
Xoel (X.): E  unha profesio n dura, moi dura, 
sobre todo  polas condicio ns do tempo. E  un 
traballo moi fí sico, de forza, aí nda que unha 
vez acostumado o corpo todo e  ma is sinxelo e 
por desgraza ten bastante risco laboral. 

 

L.: Porque escolliches esta profesión? 
X.: Pois un amigo comentoume a posibilidade 
de traballar con el na ameixa, probei e gus-
toume tanto que un par de anos despois aca-
bei mercando un barco. Ma is o feito de que 
Redondela sempre fora unha vila marin eira, 
a pro ximidade do mar, ou que sempre me 
gustara o mar tame n tiveron parte de culpa 
para que me decantara por esta profesio n.     
 

L.: É complicado ser mariñeiro? 
X.: Non, como todo, tes que aprender o oficio 
como calquer traballo e pouco a pouco vas 
collendo experiencia e soltura. 
 

L.: En que consiste a pesca de baixura? 
X.: Son as artes menores ou pe que te permi-
ten traballar na rí a. 
 

L.: Que tipo de embarcación usades, cal é a 
vosa zona de pesca? 
X.: O tipo de embarcacio n e  unha planeadora 
onde podemos ir dende un ata catro marin ei-
ros e a nosa zona de pesca e  toda a rí a de Vi-
go. 
 

L.: Que especies acostumades pescar? 
Dependendo da arte que ten a o barco e a 
tempada ameixa, choco, xouba, sardin a, ca-
maro n, brun os, ne coras. 

 

L.: Que tipo de aparellos usades? 
X.: Para o marisqueo utilizamos o angazo, para o 
choco os trasman os inda que tame n hai xente que 
usa as nasas, para a xouba e a sardin a imos ao 
xeito e para o camaro n hai o rastro de camaro n 
ou tame n po dese ir con nasa. 
 

L.: Cantas persoas fan falta nunha embarca-
ción de baixura? 
X.: Como mí nimo unha persoa que tame n e  a que 
se encarga de levala e dependendo do tipo e ta-
man o da embarcacio n ata catro ou cinco.  
 

L.: Canto dura a vosa xornada laboral? 
X.: Para o marisqueo dende as oito da man a  ata 
as du as da tarde e dependendo da rapidez que un 
ten a en cumprir coa cota ma xima de colleita re-
matas antes ou non. 
 

L.: Tendes vacacións? 
X.: Non, pero se nolas pagaran vin an ben, como a 
calquera auto nomo. 

 

L.: Cales son os problemas e dificultades cos 
que os atopades hoxe en día para realizar a 
vosa labor? 
X.: Deberí a haber mais unio n no colectivo da xen-
te que traballa no mar, para loitar polos nosos de-
reitos, e entre todos conseguir que traballar no 
mar sexa digno e xusto. 
 

L.: Como fomentarías a saúde mental no traba-
llo? 
X.: O primeiro serí a que te guste o teu traballo e 

que non sexa unha carga e así  traballar dun xeito 

saudable e sobre todo ter unha boa relacio n cos 

compan eiros. 

A ENTREVISTA D´A VOZ 
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ASO MATE A S BATEAS DA RI A 
 

Por BRAIS LOURIDO MARIÑO E XOSE A. TROITIÑO 
 

A cultura do mexillo n e  a de maior producio n na acuicultura de Galicia e das ma is im-
portantes de Europa, alcanzando anualmente 250.000 toneladas. Galicia e  o segundo 
maior produtor desta especie despois da chinesa (450.000 toneladas ao ano). 

Esta producio n realizase en balsas flotantes 
que son chamadas bateas. Son estruturas para 
o cultivo de bivalvos propio das rí as galegas. 
As bateas esta n ordenadas en grupos chama-
dos polí gonos, cuxa ordenacio n e nu mero son 
controladas polas autoridades autono micas. 
Recentemente o nu mero das cordas limitouse 
a cinco centas para evitar saturacio n das zo-
nas de cultivo e favorecer un maior crecemen-
to. As balsas constan dun cadro de madeira 
rectangular entre cen a cinco centos metros 
cadrados soportado por carrocerí as de aceiro 
e revestidas de fibra de vidro e polie ster ex-
pandido. A balsa esta  unida ao fondo cunha ou 
du as cadeas de aceiro e pesa vinte toneladas. 
As cordas de nailon de tres centí metros de es-
pesor e entre dez a doce metros de lonxitude e 
son colgadas o  banco de madeira, onde se en-
gorda. 
En 1932 instalouse en Tira n, na rí a de Vigo, a 
primeira batea de Galicia con mexillo n ou os-
tra. No B.O.E. do 20 de agosto de 1932 da selle 
concesio n por catro anos prorrogables e deta -
llase a situacio n: 
“O viveiro sexa convenientemente fondeado 
en augas do distrito de Cangas (Rí a de Vigo), 
na interseccio n das oposicio ns da igrexa de 
Tira n coa Punta Santa Tegra (Guixar), e de 
Punta Rodeira con Punta Arroa s. Amosara  en 
sitio visible dende to dolos puntos do horizon-
te en taboleiro non menor de 1,20 metros de 
longo por 0,60 de ancho, no que se pintara  por 
varias caras en cores ben destacados a palabra 
“viveiro”. Durante a noite e dende a posta do 
sol tera  izada a luz de a ncora regulamentaria”. 
Constru ese unha batea utilizando como flota-
dor un dos caixo n cos que chegaban embala-
dos a Vigo os coches que enviaba General Mo-
tors, mercado ao Garaxe Americano por tres-
centas pesetas. Fondeouse a batea no lugar 
mencionado, quedando ao seu cargo o vecin o 
de Tira n, Enrique Juncal Iglesias, ma is con eci-
do polo alcume de “ O Caranguexo” . Este ho-
me morreu consecuencia dunha pulmoní a que 
colleu ao tirarse ao mar, e tratar de salvar a 
batea que í a ao garete por mor do forte tem- 

poral que aconteceu o dí a 2 de febreiro de 1933.  
A experiencia non foi longa, mais suficiente signi-
ficativa para ser considerada como pioneira de 
cultivo do mexillo n no noso paí s. 
So  na rí a de Vigo ato panse 484 bateas, un home 
pode ser propietario ou mellor dito ter a conce-
sio n dunha, du as, tres ou catro bateas, tame n hai 
algunha empresa conserveira que dispo n dalgu n 
polí gono. En canto te asomes a rí a de Vigo vera-
las, dispostas ordenadamente xunto a  costa. De-
sas grandes plataformas de madeira colgan aro-
mas nas que se crí a un dos maiores tesouros de 
Vigo: as ostras e os mexillo ns. Os impon entes bar-

cos “bateleiros” levantan coas su as gru as as pesa-
das sogas cargadas de moluscos; e  un especta culo 
velos faenar. 
Crí a de mexillo n desde unha batea: 
En 1949 se inician os fo ndeos na rí a de Vigo e en 
1954 xa existí an bateas en Cambados, O Grove, 
Bueu, Redondela e a Pobra do Caramin al. En 1961 
lexí slase por primeira vez unha regulamentacio n 
para a explotacio n de viveiros de consumo. Hoxe 
en dí a hai nunhas 3.300 bateas nas rí as galegas, 
alcanzando unha producio n entre os 270.000 e as 
300.000 toneladas e dando emprego directo a 
10.000 persoas. 
Na rí a de Vigo hai 12 polí gonos de mexillo n, que 

constitu en o 15% da porcentaxe de bateas  gale-

gas e o nu mero total delas e  de 478. Nas bateas 

crí anse mexillo ns, ostras e vieiras, e en Galicia 

temos aproximadamente unhas 3.500. 
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TEMPOS DE CAMBIO 
Por ANA NIETO 
 

Segundo as miñas investigacións o des-

xeo do polos está a facer que diminúa a 

porcentaxe de salitre do mar. Agora o 

mar non é tan salitroso como antes, refí-

rome a que vas á praia para bañarte e 

parece que non ten sal. O mar xa non 

sabe a sal, case sabe como a auga doce. 

E non estou a esaxerar, o noso mundo 

está a trocar e nós con el, é unha pena, e 

a pasos axigantados. Que haberá moití-

sima máis auga que terra? Posiblemen-

te, ao paso que imos o noso mundo xa 

non ten solución: guerras, incendios, 

pobreza, riqueza, fame, todo sen senti-

do. Non hai unha balanza que equilibre 

todo isto. Todo o mundo quere o poder, 

e cando o ten, hai pobreza, hai guerras, 

un mar e unha terra desfeita, o mundo é 

irrepetible, e o estamos convertendo 

nun planeta desequilibrado. Temos que 

entre todos coidar o noso planeta, e fa-

cer fincapé na auga, no seu consumo, 

limpeza e protección, sen auga non hai 

vida. Creo que moita xente está de acor-

do comigo, outra non, pero temos que 

ter claro que hai que coidar o planeta 

entre todos, ou o que queda del. Hai que 

lembrar que o ben gaña sobre o mal. E 

sobre todo hai que ser positivos co noso 

planeta, outro non hai. 

CA NTICOS INESPERADOS  
Por RICARDO DOCAMPO FERNÁNDEZ 
 

Tin an todo o aspecto de ser sereas varadas nunha 

praia remota, con todo, o seu canto tin a unhas tin-

guiduras un tanto tra xicas.  

Ata poderí a dicirse que se 
trataba de aproximarse a 
un ca ntico fu nebre, pero o 
que os dotaba dun espe-
cial encanto quizais fose 
que non se trataba du-
nhas sirenas correntes, 
seno n que a su a luz era 
moi rechamante, tanto 

que desde a distancia cal-
quera descoidado Ulises 
tentarí a asistir a  sinfoní a 
que desde un lugar belo e 
remoto interpretaba co-
ma se niso xoga sense o 
ser ou non ser. Nesta dia-
triba estaban a loitar por 
elevar os seus ca nticos 
por encima do inquietan-
te estrondo formado por 
unha choiva copiosa mes-
turada cunha horrible 
tormenta. De maneira que 
nada convidaba a ache-
garse a esta inho spita 
praia. Pero sen saber co-
mo, un heroe ano nimo 
encamin a base ao encon-
tro de tanta beleza feita 
luz.  

Nun modo intempestivo 
fo ronse engadindo outros 
heroes ano nimos cuxo 
despiste era ma is que evi-
dente. Así  que xa non es-
taba so  este mal chamado 
Ulises, seno n que agora 
nesta praia desfilaban as 
admirables de sons belos 

e incribles. Parecendo que 
algue n contaba nun coro 
de fermosos ca nticos. Nun 
especial ir e vir por esta 
praia tan afeita a coller 
estes actos ma xicos ou 
empa ticos. De maneira 
inesperada empezou a 
producirse algo que xa 
case ningue n esperaba: 
unha procesio n de belezas 
varadas. Ento n to dolos 
aprendices de Ulises de 
non percibir o que entre 
belas e harmo nicas voces 
comezou a desenrolarse 
coma se cada cancio n tive-
se que romper a su a pro-
pia cuncha para daquela 
ser cantada nun coro de 
luz. 
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O GRAN SURFEIRO HAN 
Por PATRICIA COGOLLUDO DE OYA 
 

A onda ergueuse completamente e o 
surfista deslizouse pola crista. Era sur-
feiro dende fai anos, cando era neno. O 
traxe de neopreno tapa balle do frí o do 
inverno, esta e  a e poca onde hai mello-
res ondas. 
Divertí ase así  cuns amigos e uns con ecidos. O 
mar era a su a paixo n, era ingle s e chama balle 
Han “o folgaza n”, o u nico que fací a era surfear 
en numerosas praias. Nunca tivo ningu n acci-
dente de ningunha í ndole. Dende a beira be-
rra banlle: Han, Han, es o mellor! Ou cando í a 
recoller os seus premios conseguidos en to -

dolos campionatos nos que participaba, ao 
ma is ra pido, ao nu mero un, ao ma is afouto e 
arriscado. 
Tin a como amigos a Charles e Ian, tame n eran 
bos surfistas. Era tremendo o ben que o pasa-
ban xuntos. Charles tame n era ingle s, de pura 
cepa e Ian australiano.  
Unha vez unha quenlla arrancoulle un brazo a 
estadounidense Karen Thomas e morreu de-
sangrada no Hospital Central da illa de Hawai. 
Non souberon reanimala, nin facer nada por 
ela.  
Han era marabilloso, un gran rapaz, e Charles 
era o seu mellor amigo, xuntos gozaban do 
que ma is amaban, cabalgar as ondas do mar. 
Ian era un gran home, forte e moi masculino, 
gusta banlle moito as rapazas. Ligaba dun xei-
to totalmente acaparador ao ma ximo. 
Era ma is ben colega de Han. Non por elo lle 

querí a menos e Charles viviu na casa de Han 

durante un tempo, por iso tin a ma is confian-

za, respecto e admiracio n, entre eles dous. 

PASEANDO POLOS SON OS  
Por RICARDO DOCAMPO FERNÁNDEZ 
 

Camin aba cada dí a coa esperanza depo-

sitada en cada un dos seus son os. E í ase 

cada dí a a durmir pensando que ao dí a 

seguinte terí a ma is sorte. Como nunha es-

pecial liturxia dicí ase a si mesmo que todo o 

malo xa quedara atra s. Ento n tin a a sensacio n 

un tanto estran a de ir paseando polos son os. 

Deste xeito abordaba tanto a noites de longo 

insomnio como os calorosos dí as dun esple ndi-

do vera n. E nesta situacio n estival adoitaba fa-

cer pequenas viaxes dun dí a de duracio n; e ine-

vitablemente de regreso a casa adoitaba repa-

sar mentalmente todo canto lograra cativar as 

su as retinas. De regreso entrega base ao exerci-

cio de xogar con folios tentando escribir o que 

en son os rexistrara a su a memoria. E na pel da 

memoria quedaban escritos pequenos poemas 

nados dunha exhaustiva interpretacio n, volví a 

ento n a mirada interior sobre o xardí n que da-

ba a  su a alma e atopa base pleto rico de son os 

por realizar. De modo que tin a na su a man o 

pasear polos son os para atopar a flor da felici-

dade. 
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No pasado mes de novembro tivemos a sorte de visitar o Centro Tecnolóxico do Mar 
(CETMAR) en Vigo, puidemos coñecer un pouco esta entidade tan ligada ao mar e 
algúns dos seus proxectos. Alí recibíronnos  Elena e Clara, ámbalas dúas son oceanógra-
fas e traballadoras do Centro Tecnolóxico.   
 

Por RICARDO DOCAMPO FDEZ., JOSE L. EZAMA FDEZ., XOSE A. G.TROITIÑO E OSCAR GIL 

Fotografí a JACOBO R. COSTAS 

Elena Couñago Sánchez ten 39 anos, é licenciada en  Ciencias 
do Mar e traballa como técnica asociada ao proxecto E-
CORYDORA.  
Encargase da coordinación no proxecto, levando a parte econó-
mica dos socios,  que veñen sendo empresas e centros de inves-
tigación como a Universidade de Vigo, así como tramitando o 
papelorio entre entidades, e conseguindo que os traballos que 
se levan a cabo se desenrolen en orde e no tempo previsto, así 
como manter a comunicación fluída entre socios. Na parte téc-
nica encargase da validación do proxecto. 
Clara Almecija Pereda ten 36 anos, é licenciada en Ciencias do 
Mar, a parte de ser xeóloga, e traballa como técnica no proxec-
to RAMICA. Encárgase da oficina técnica, por exemplo, que a 
xente cumpra cos prazos previstos, obxectivos, informacións 
diversas, Etc. 

Lenda (L.): Que é o CETMAR? 
Elena (E.): E  unha fundacio n pu blica privada 
cofinanciada pola Xunta de Galicia e pola  Con-
sellerí a do Mar, tame n hai un padroado onde 
outras entidades aportan capital como ANFACO 
e outros centros como as universidades galegas. 
O que facemos e  por en contacto os centros de 
investigacio n e as universidades coa industria, 
para que o que se esta   investigando chegue as 
empresas e a no s. 
Dentro do CETMAR hai distintas a reas, no s es-
tamos na a rea de tecnoloxí as marin as, mais ta-
me n hai a a rea de cooperacio n internacional 
con proxectos de acuicultura en Suramericana 
ou Africa, a a rea de socioeconomí a da pesca, 
que se encarga de ver e controlar como afecta a 
pesca na economí a do paí s, ou outras a reas co-
mo a de transferencia de tecnoloxí a,  a rea de 
xestio n do medio marin o, a rea de formacio n 
(Aixola-Marí n), a rea actividades pesqueiras...   
 

L.: Que formación é necesaria para exercer no 
CETMAR? 
Clara (C): Os perfí s son moi diversos e intentan 
abarcar to dalas a reas pertencentes ao CETMAR. 
Hai licenciados en Ciencias do Mar, Ciencias Po-
lí ticas, Econo micas, Dereito, Enxen eiras, moitos 
tradutores e interpretes para traballar en pro-
xectos de cooperacio n internacional,  e te cnicos 
superiores en meca nica. Pensamos que parte da 
riqueza do CETMAR e  a multidisciplinariedade  
 

 
xa que cada un aporta o con ecemento da su a 
a rea.   
E.: Dependendo do proxecto  no que se estea tra-
ballando necesitase un perfil distinto de profesio-
nais. 
 

L.: Que dificultades atopades para poder reali-
zar as vosas funcións? 
C.: Dificultades? Pois non sei, e  que somos moi 
positivas. Ao mellor neste caso as dificultades son 
que o noso traballo pasa pola coordinacio n das 
distintas empresas que participan nos proxectos, 
e as veces non e  doado que nos fagan caso, pero 
isto tame n e  comprensible xa que o noso e  un dos 
moitos proxectos que levan a cabo e nos non 
sempre somos a su a prioridade. 
E.: A dificultade a veces reside na coordinacio n e 
mediacio n dos conflitos entre socios do proxecto, 
aí nda que non adoita ser o habitual, co fin de che-
gar a consenso entres as partes. 
 

L.: Poderiades falarnos dos proxectos máis im-
portantes nos que estades mergullados? 
C.: Eu traballo no RAMICA co obxectivo de facer 
un sistema de monitorizacio n remota automa tico 
para a calidade microbiolo xica das augas de ban o. 
E  un proxecto que ten implicadas moitas empre-
sas e organismos de investigacio n e dende meu 
punto de vista o obxectivo e bastante ambicioso, 
xa que non e  doado o que se quere facer.   —> 

A ENTREVISTA D´A VOZ 
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E.: O meu proxecto e  o E-CORYDORA que e  un 
sistema de dragado que trata reducir o im-
pacto que as actividades de dragado ten en no 
medio utilizando a tecnoloxí a.  Por exemplo, 
xa esta  construí do un robot que ten a capaci-
dade de traballar de forma auto mata da ndo-
lle instrucio ns. Intentase conseguir que o dra-
gado sexa o ma is limpo posible, que non haxa 
turbidez, que e  o problema ma is grave dos 
dragados, e que as verteduras sexan o menos 
impa ctante posible. A vertedura en vez de 
saí r directamente a  superficie, que xerarí a 
unha columna de turbidez, faise a trave s de 
condutos directamente sobre a leito marin o. 
C.: Un dos proxectos ma is importante da area 
de Unidade de Tecnoloxí as Marin as 
(UTMAR), por ter continuidade no tempo, 
chamase MarRisk, que e  continuacio n do pro-
xecto OBSERVATORIO RAIA, e que consiste 
nun sistema de boias oce ano-metereolo xicas 
(en Galicia seis en total) que monitorizan en 
tempo real as condicio ns oceanogra ficas e 
meteorolo xicas da zona de Norte de Portugal 
e Galicia, xa que e  una zona de interese da 
U.E. por ser un proxecto de cooperacio n 
transfronteiriza. Xa fai dez anos da coloca-
cio n da primeira  boia na auga e no s mesmos 
encarga monos do mantemento da rede de 
boias. Estas boias recollen informacio n sobre 
a velocidade e direccio n  do vento, tempera-
tura, humidade, temperatura, salinidade do 
mar e  tame n miden  a velocidade da corrente 
marin a a diferentes capas. 
 

L.: Dicides que o proxecto E-CORYDORA es-
tá enfocado ao dragado dos fondos mari-
ños, tendo o dragado un impacto medioam-
biental tan elevado, como é que este pro-
xecto logra un tipo de dragado sostible? 
E.: A idea de sostibilidade neste caso e  a de 
reducir o impacto durante o dragado, que a 
zona de accio n sexa o menos afectada posi-
ble, nisto ce ntrase o obxectivo principal. 
 

L.: Que tipo de financiación reciben estes 
proxectos? 
E.: Depende do proxecto, hai proxectos esta-
tais financiados polo Ministerio de Industria 
e CDTI (Centro para el Desarrollo Tecnolo gi-
co Industrial) , tame n hai proxectos trans-
fronteirizos como o MarRisk, con financia-
cio n europea. Sempre dependendo do tipo do 
proxecto hai un tipo de financiacio n, incluí n-
do prestamos con xuros moi baixos. 
C: Non sempre somos socios dos proxectos,  

moitas veces somos subcontratacio ns, xa que son 
as propias empresas as que se pon en en contacto 
con CETMAR antes ou durante a preparacio n do 
proxecto.  
 

L.: Cantas persoas estades implicados neles? 
E.: Do CETMAR normalmente un te cnico e a coor-
dinadora. E dependendo do proxecto e o requiri-
mento do mes-
mo pode haber 
unha ou du as 
persoas. O ha-
bitual adoita 
ser unha per-
soa por proxec-
to, pero hai ou-
tra xente que 
traballa en di-
versos proxec-
tos como per-
soal de apoio 
aí nda que con 
distinta contra-
tacio n a nosa. 
Ma is en total 
por proxecto, 
entre traballadores do CETMAR, universidade e 
empresas implicadas pode chegar a haber 50 per-
soas, aí nda que non sexa a tempo completo. 
 

L.: Quen promove o proxecto MarRisk  e cales 
son os obxectivos deste? 
C: Comezou en xullo e o promove o Unio n Euro-
pea mediante o programa de Cooperacio n Trans-
fronteiriza 
Galicia 
Portugal 
Interreg, e 
nel esta-
mos a tra-
ballar 14 
institu-
cio ns dife-
rentes. O 
obxectivo 
deste pro-
xecto, que 
e  a conti-
nuacio n 
do RAIA, e  a adaptacio n das poboacio ns que viven 
no medio litoral aos trocos que van vir debido ao 
cambio clima tico; vai subir o nivel do mar, moitas 
mas riadas, movementos dos sedimentos dos rí os, 
praias que antes tin an moita area e agora desapa-
recen, ou ao  —> 
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reve s, cons que agora ten en acumulacio n de 
area. 
O proxecto MarRisk ten du as vertentes, por un 

lado recolli-
da e estudo 
de datos a 
trave s da 
rede de bo-
ias, embar-
cacio ns etc. 
Por outro, a 
predicio n do 
que vai pasar 

partindo do 
que xa sabe-
mos coa 

axuda de modelos. 
 

L.: Dentro do RAIA atopamos o proxecto MA-
NATÍ que é un submarino autónomo, cales 
son as súas características e funcións? 
C: A caracterí stica fundamental e  que sexa un 
submarino modular, que pode facer distintas 
cousas en funcio n das necesidades. Por exem-
plo, recoller mostras de auga ou sedimento ma-
rin o, fotografí as ou gravacio ns do fondo do mar. 
A idea e  que ten unhas funcio ns fixas que son a 
comunicacio n, as baterí as, a capacidade de mo-
vemento e despois, e  como “Mister Potato”, de-
pendendo do uso que se lle vaia a dar pora selle 
unhas ou outras aplicacio ns, de maneira que se-
xa o ma is adaptable posible en funcio n das ne-
cesidades de traballo de quen o necesite.  
O ma is importante do MANATI  e que marca a 
diferenza con outros submarinos parecidos xa 
existentes e   o coste, sendo ata catro veces ma is 

barato cos 
que esta n 
agora no 
mercado.   
 

L.: O proxec-
to RAMICA 
ten como 
obxectivo 
xeral dar 
resposta a 
demanda 
de automa-

tización e redución dos costes no seguimento 
da calidade microbiolóxica das augas para 
diferentes usos: monitorización de augas re-
siduais urbanas e industriais, calidade das 
augas de baño, etc. A raíz deste proxecto co-
mo poden gañar calidade as augas? 

C.: O que marca a diferenza deste proxecto e  que  
se pode facer o ana lise da auga in situ, facendo 
que se reduza o tempo empregado do ana lise da 
auga considerabelmente. Desta maneira todo o 
que signifique deteccio n tempera  e beneficioso 
para o medio ambiente. Se o que temos e un 
evento de contaminacio n  en vinte e catro horas 
podemos saber o problema, e así  redu cese moití -
simo impacto que vai ter a vertedura no medio. 
  
L.: Para ir rematando, dende o voso posto como 
fomentariades a saúde mental no traballo? 
E.: Creo que a comunicacio n e moi importante, 
saber expresarse correctamente para que os de-
mais poidan comprender o que esta  sucedendo e 
a vez que ti poidas comprender aos demais. Pen-
so que todos somos humanos e todos temos pro-
blemas que levamos dende casa ao traballo ou o 
reve s, e as veces, tratar de expresar o que no s 

pensamos, pon er riba da mesa as nosas sensa-
cio ns, compartilas e que os demais tame n as com-
partan, permite relativizar un pouco os proble-
mas e axudarnos uns a outros. 
C.: Penso que a sorte que temos no s aquí  e  que o 
equipo humano e moi bo, temos unha coordina-
dora que e moi comprensiva e sempre intenta 
que todos nos sintamos co modos no traballo, exi-
xe moito pero nunca ma is do que un pode facer, 
eu penso que o estre s e un dos principais proble-
mas de sau de mental no traballo. 
E.:  Aquí  o traballo faise a gusto xa que un sí ntese 
valorado, positivo, hai comunicacio n, colabora-
cio n.  
C.: E o feito de que o noso traballo non sexa sem-
pre igual, e a capacidade de ser multitarea, faino 
ma is agradable. 
 

Sen máis damos por finalizada a entrevista, a con-
tinuación facemos unha visita polas instalacións, 
esta inclúe unha pequena nave onde algúns dos 
proxectos dos que nos falaron Elena e Clara con 
tanto énfase e ilusión fanse realidade. 

Para ma is informacio n: www.cetmar.org 
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A XUBILACIO N DO CAPITA N 
Por ELISA MÍGUEZ PINTOS 
 

Habí a unha vez un capita n que estaba xubilado, viu vo e canso de que os traficantes me-

tesen droga no paí s. Este capita n falou con algu ns amigos tame n xubilados e contoulles 

a su a idea de collelos. Primeiro deberí an ter unha licenza de armas, despois conseguir 

un barco para perseguilos e despois entregalos aos gardacostas.  

Puxe ronse a investigar para levar a cabo o 

seu plan e saber quen eran estes narcotrafi-

cantes. 

Decidiron facerse un carne  falso e pasar por 

outra identidade para que non soubesen 

quen eran e poder infiltrarse entre eles e in-

formar a  policí a. Pero o capita n e os seus ami-

gos descubriron que os policí as estaban “no 

allo” e decidiron non confiar neles. Tomaron 

a decisio n de seguir investigando pola su a 

conta. Comezaron con roubarlles a mercancí a 

e levala a un laboratorio para converter a 

droga en medicamentos e despois poder leva-

los no seu barco aos paí ses que o necesitasen. 

Así  amolarí an aos traficantes, que estaban 

bastante furiosos porque non atopaban aos 

que lle roubaron a droga. Comezaron así  a 

investigar eles para saber quen eran os la-

dro ns. Non tin an ningu n resultado na su a 

busca. Tame n decidiron buscar axuda na poli-

cí a para que eles deran cos culpables. 

O capita n descubriu as su as intencio ns e ase-

gurouse de quen eran os malos e quen os bos. 

Cando o descubriu informou do sucedido aos 

policí as bos e comezaron a deter a algu ns 

compan eiros do corpo. Mentres, o capita n 

fací a o mesmo cos traficantes, pero eles non 

se deixaban coller e empezaron a disparar 

contra o capita n e os seus amigos, que tame n 

responderon con disparos. Ao final termina-

ron por collelos pero carga ronse a algu ns que 

colleron como moscas. O capita n e os seus 

amigos levaban chalecos antibalas para po-

der detelos sen correr tanto perigo. Cando 

foron a atrapalos puxe ronlle unhas esposas 

para levalos a  comisarí a. Xa sabí an quen eran 

os policí as bos porque o capita n xa fixera 

unha investigacio n nesta comisarí a como in-

filtrado. Asegura rase de que estes policí as  

non tin an intencio n de soltar aos traficantes e así  

poder metelos no ca rcere xunto a algu ns “peixes 

gordos” como algu ns avogados.  

Houbo un xuí zo onde condenaron a 30 e 40 anos 

de cadea a algu ns dos traficantes. Pero aí nda 

quedaron moitos sen atrapar. O capita n quedou 

satisfeito do traballo que fixeron e o goberno 

deulles unhas medallas pola su a valentí a a Er-

nesto, Pepe, Ramo n, Xero nimo, Manuel, Grego-

rio, Xose , Roberto, Santiago e Alberte. 
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Preguntábame canto tempo máis aguantaría coa 

auga chegando á miña boca... 

Texto ANTONIO SANTORIO 
 

Preguntábame canto tempo máis 

aguantaría coa auga chegando á miña 

boca e e  que apenas sei nadar e de pe  non 
podí a avanzar ma is. A min o que me gusta e  

correr pola beira e despois darme un mergu-

llo. Gu stanme as praias onde non haxa moita 

xente para poder xogar a s pas e despois dei-

tarme na toalla, tomar o sol e poder secarme. 

A s veces í a a  praia en bicicleta e levaba unha 

mochila coa rede coa cal xogamos o voleibol, 

era moi divertido e habí a bastantes afeccio-

nados que tame n xogaban.  

Habí a dí as que iamos pescar nunha lancha de re-

mos ata unha batea, pon iamos mu sica e pasa base 

unha tarde moi agradable. Unha vez alugamos 

unha lancha de pedais e fo monos afastando da 

costa e cando estabamos lonxe de monos conta de 

que a  lancha entra balle auga e afundí ase, de su -

peto, pasou por alí  un golfin o que ao principio 

pensa bamos que era unha quenlla, agarra monos 

a  lancha porque non nos atreviamos a nadar ata a 

praia, menos mal que pasaba un barco veleiro 

que nos recolleu e achegounos a  costa.  Ao chegar 

rifa moslle ao que nos alugou as lanchas e non a 

pagamos. Foi toda unha aventura. 

Por BALTASAR RODRÍGUEZ 
  

Preguntábame canto tempo máis aguanta-
ría coa auga chegando á miña boca, saberí a 
dicilo, o meu cliente era culpable, acaba ronse os 
roles... imputa banlle varios delitos e co apta na 
boca do xuí z todo poderí a pasar, acaba ronse as 
estratexias, era duro, chamouno a declarar.  
E  a min a u ltima baza! Así  que comecei pregun-
tando: A que se dedica? Canto tempo leva no ne-
gocio? E  produtivo? Que pase por un ningue n do 
carallo e que se repartan el e o seu socio a conde-
na, pensei, mais non quedaba outra, vai ao ca rce-
re por un pouco de contrabando, uns paquetes 
de tabaco, unha tonelada de haxix, outra tonela-
da de cocaí na, o habitual por estes lares.  
So  queda facer un pacto coa fiscalí a, pero por moi 
bo trato que sexa entra no ca rcere, e doce anos 
non llos quita ningue n (aí nda que por boa condu-
ta, chegarei a un acordo coa xuí z...) Man a  habera  
outro “narco” facendo o mesmo, facerse rico ra-
pidamente. 
-Outro barco na mar. 
-A ma is serena! Outra vez que non cobro. 
-Que dame a do pirata chosco con pata de pau. 

Por ALBERTO LAGO FERNÁNDEZ 
 

Preguntábame canto tempo máis 
aguantaría coa auga chegando á miña 
boca. Ten o que confesar que este foi un dos 
peores dí as da min a vida, hai veces no que o 
destino nos fai pasar unha mala xogada. 
Explí come: era un dí a de praia, un dí a deses 
nos que apetece ir ban arse, gusta bame moi-
to o ban o na praia así  que me metí n no mar 
nada ma is chegar a  mesma. 
Funme afastando da beira cada vez ma is ata 
que cheguei a ter a auga a  altura da boca. 
Nese momento sentí n que sen saber nadar a 
auga cubrí ame cada vez ma is, eu fací a todo 
o posible por saí r de semellante situacio n 
da ndolle aos brazos unha e outra vez ata 
conseguir que a auga me dese polo pescozo. 
Foi todo tan ra pido e a  vez tan desagrada bel 

que desde ese dí a ten o medo de ban arme 

onde me cobre. Agora ten o a oportunidade 

de ir a  piscina pero non consigo esquecerme 

da fatí dica tarde na que puido ser o fin dos 

meus dí as.   
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Por ALFONSO COSTAS 
 

Preguntábame canto tempo máis 

aguantaría coa auga chegando á miña 

boca, estaba intentando abrir a porta que tin a 
riba da min a cabeza, pero era moi difí cil con-

seguilo, creo que era porque algu n obxecto a 

estaba impedí ndoo. O accidente foi moi apara-

toso, todo pasou moi ra pido. En segundos xa 

non podí a respirar, o auga xa me cubrí a. Esti-

ven a punto de afogar, pero xusto cando pen-

saba que í a morrer, un compan eiro conseguiu 

abrila e puiden saí r. O barco estaba a piques 

de afundirse, ento n puxe monos to dolos chale-

cos e saí mos fora, cara a parte ma is alta da 

embarcacio n. Pensamos en ma is posibilida-

des, pero case sen darnos conta, xa esta bamos 

pasando frí o na auga. Perdemos algunhas cou-

sas de valor, pero non nos importou moito. 

Fací ase noite. Pouco despois do accidente 

manda ramos unha mensaxe de socorro, pero 

creo que ningue n contestou.  

Estabamos perdidos en alta mar e en perigo. Xa 

eran as du as da madrugada e era sa bado, pasou 

un helico ptero pero non nos viu, logo pasou 

unha lancha bastante preto, pero tampouco se 

decatou. Esta bamos navegando, nos dirixí amos 

a casa pero de algunha maneira, un obxecto que 

habí a na auga golpeou, abriuse unha ví a e come-

zou a entrar moita auga, os motores pararon e 

as luces se apagaron. Non tin amos barcas de 

salvamento e ningue n que estaba en terra deuse 

conta. Aquel dí a habí a moitas interferencias e 

cortes nos sinais de radio. Nunhas horas, sobre 

as sete da man a  de aquel dí a a corrente nos des-

prazou un pouco cara a rí a e unha embarcacio n 

nos albiscou, subimos, nos deron algo de comer, 

roupa e leva ronos a porto. Todo quedou nun 

susto, non nos pasou case nada, comentamos 

que algu n obxecto bateu no estribor do barco, 

ra pido escorou e  afundiu, nun dí as xa esta ba-

mos navegando outra vez mais o obxecto nunca 

apareceu. 

 

Por JOSE LUIS EZAMA FERNÁNDEZ 
 

Preguntábame canto tempo máis aguan-
taría coa auga chegando a miña boca. 
Isto non era un problema se lle atopamos a 
solucio n, estaba na metade da rí a e tin a du as 
posibilidades que eran batuxar e berrar ata 
que un barco pasara por alí  e me rescatara ou 
pon erme a nadar cara a beira, isto u ltimo non 
sei se era va lido pois non creo que chegara na-
dando a un sitio fixo. 
Acababa de caer dunha moto acua tica e non se 
decatou ningue n, nin creo que se darí an conta 
de que seguí a na metade da rí a dando patadas 
e lapadas a vez que tragando bastante auga. O 
primeiro que se me vin a a  mente era a virxe 
do Carme pero coa angustia que tin a desapa-
receu a imaxe. A roupa pega baseme ao corpo e 
tin a moito frí o e comecei a pensar nas corren- 

 
 
 
tes que pí danme levar a alta mar.  
Decidí n nadar cara a beira e descansar de vez en 
cando facendo o morto pero o mar empezaba a 
levantarse e non daba avanzado nada. 
Ento n pensei que os meus esforzos non í an servir 
de nada e foi cando a marusí a me falou de novo 
da virxe do Carme, a patroa dos marin eiros. Eu 
non o era pero aí  metido na auga sentí ame un de-
voto ma is da patroa. Así  comecei por quitarme a 
roupa que era moi pesada e enfilei cara unha ba-
tea de mexillo ns. O esforzo serí a serio pero tin a 
esperanza ao crer na patroa. 
Ao final cheguei a caro n dunha batea, xa tin a 

grandes dificultades para seguir e dinme conta 

que ao mellor pasaban dí as ata que me localiza-

sen, ningue n sabí a do meu paradoiro. 
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Preguntábame canto tempo máis aguantaría coa 

auga chegando á miña boca... 

Por BRAIS LOURIDO MARIÑO 
 

Preguntábame canto tempo mais aguan-
taría coa auga chegando a miña boca na 
casa onde estou, posto que hoxe pola man a 
houbo un “tsunami” no mar e a auga levou por 
diante coches, motos e pendellos preto dalgu-
nhas praias ou afundiu barcos no porto. Deca-
teime porque espertei co auga entrando na 
habitacio n. Así  que aquí  estou, co auga che-
gando a min a boca. Decidí n mergullarme para 
saí r da casa e así  non afogar nela. Intenteino 
varias veces pero ao chegar a  porta non conse-
guí n abrila. O seguinte paso foi ir ao faiado, 
custoume aguantar a respiracio n ata chegar 
alí , por sorte a auga inda non chegara cubrir 
toda a altura da casa. O seguinte paso foi tirar-
me ao auga que cubrí a to dalas ru as, agarreime 
a unha ta boa e vin como dous helico pteros 
chegaban buscando superviventes. Berrei, un 
deles tiroume unha escaleira e trepei sobre 
ela, cheguei ao helico ptero, ento n leva ronme 
terra dentro e aterramos. 
Menos mal que tin a outra casa nunha cidade 

pro xima, así  que fun ata alí , alí  tin a roupa e 

comida. Puxen a televisio n e mirei como o 

“tsunami” entraba na costa. Ao pasar uns dí as 

o auga xa non estaba e empecei a reparar a 

casa para quedar  vivir alí  outra vez e volver 

comezar. 

Por DAVID ALONSO VIRULEGIO 
 

Preguntábame canto tempo mais aguan-

taría coa auga chegando a miña boca. So  
unha pequena lanterna iluminaba as nosas 

facianas. A tormenta fací a mover o noso iate 

mentres nos esta bamos durmindo. Natalia ti-

n a o pe enganchado baixo a cama. Eu tomaba 

folgos e somerxí ame para poder soltala e dar-

lle oxixeno mediante un bico. Tomei aire e cun 

arpo n fixen panca e puiden soltala. Ela asoma-

ra a cabeza fací a pouco no espazo libre que 

quedaba na habitacio n. Tí n amos que saí r de 

alí , nos asfixiabamos. Canto osí xeno nos que-

daba? Tomamos aire e buscamos a saí da dos 

compartimentos do iate. Non estaba agardan-

do o equipo de salvamento. Fí xose noite, non 

puiden durmir nin descansar, estaba en xogo 

toda a nosa vida. Todos isto converteuse en 

pesadelos, tí n amos que saí r de alí . Tomeina 

pola man e saí mos a  superficie. Volvemos pola 

lancha pregada e subiunos os dous. A tormen-

ta aumentaba e vimos o iate afundirse. Xunta-

mos os nosos corpos e alí  estabamos os dous 

agradecidos pola nosa sorte. Unhas horas ma is 

tarde escoitei un ruí do, lancei unha bengala ao 

aire. 

Por PATRICIA COGOLLUDO DE OYA  
 

Preguntábame canto tempo mais aguantaría coa auga chegan-
do a miña boca, estaba na ban eira, fedí a a pescado, eu era traballador 
nunha peixarí a. Ao chegar a  casa sempre da bame un ban o relaxante. 
Cha mome Jose e tin a noiva, pero non me gustaba a su a forma de com-
portarse, era unha persoa incivilizada. Cruza banselle os cables e fací a 
parvadas, incluí das certas torturas que lle fací a a xente.  
Na ban eira querí a suicidarme, porque non aguantaba ma is, pero no fon-
do a amaba moito. 
Eu permanecí a na ban eira, ata que chegou ela e deume un bico, envele-

noume cunha pastilla, sen que me decatara. Sentinme de bil. Acabou pe-

ga ndome, da ndome golpes, ata case chegar a morte, cunha contusio n 

cerebral grave; quedei inconsciente, a morte chegaba,  mentres a auga 

non deixaba de encher a ban eira. 
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Por JUAN ÁLVAREZ IGLESIAS 
 

Preguntábame canto tempo mais 
aguantaría coa auga chegando a miña 
boca. Aquel dí a levanteime moi apurado, ves-
tinme a toda presa, preparei o almorzo, fun ao 
ban o a asearme e facer as min as necesidades, 
terminado apaguei as chaves do gas e a bom-
bona, pechei a porta da casa e prepareime pa-
ra ir ao autobu s collendo as cousas necesarias 
para pasar un grato dí a de praia. 
Percorrí n unha curta distancia, e planteime 
na praia, onde despregando a toalla e pon en-
do o traxe de ban o pu xenme a tomar o sol re-
laxadamente, ma is tarde apeteceume meter-
me no mar a darme un ban o onde quedei moi 
contento, volvendo para praia algunha xente 
fixouse en min, paseino moi mal xa que atopa -
bame moi inco modo, ma is tarde volví n meter-
me no mar cando notei que me afogaba. 
Xa non aguantaba ma is! Afogaba. 
Cando de repente din un impulso, e conseguí n 
nadar ata beira, onde a xente pregunta bame 
que pasou. Eu expliqueilles en poucas pala-
bras que me dera unha cambra e a conse-
cuencia diso non puiden manterme a flote, 
tendo que relaxarme debaixo da auga, e recu-
perar o ritmo para seguir nadando. 
Ma is tarde fun comprar un xeado e charlar 

cuns con ecidos sobre o ocorrido e o preciosa 

que estaba a praia. Cando recollí n as min as 

cousas e estaba predisposto para a volta a ca-

sa chama ronme polo mo bil e dixe ronme que 

os meus negocios fací an auga, polo que nese 

momento atopeime afundido. Porque as boas 

perspectivas que tiven coas vistas da praia, se 

viran embazadas con outra cousas intelixibles 

nese momento. Tomei camin o de retorno, e 

metinme na casa onde o primeiro que fixen 

foi darme un ban o e quitarme o cheiro a mar. 

Esperando regresar outro dí a. 

Por JACOBO RODRÍGUEZ COSTAS 
 

Preguntábame canto tempo máis 
aguantaría coa auga chegando á miña 
boca xa que levarí a trinta minutos nesta si-
tuacio n aparentemente tranquila onde como 
de costume antes de saí r fixen uns cargos a 
unha cousa segura e que ma is tarde voltarí a 
a auga.  
Decido pon erme a secarme ao sol e ao vento. 
Merco a prensa diaria e leoa con ma is aten-
cio n que de costume, non sei se serí a o entor-
no ou a tranquilidade da praia pero fí xose 
unha aventura moi amena. 
Estando xa seco e relaxado ato pome cun co-

n ecido que tin a arrendada unha moto acua ti-

ca por unhas horas, se querí a podí amos dar 

unhas voltas, e alí  marchamos todos decidi-

dos. Tras unha pequena explicacio n dos man-

dos da moto subimos  nela sen presa pero 

sen pausa, arrancamos, percorremos a praia 

de punta a punta antes de decidir ir cara mar 

dentro onde as ondas eran mais pronuncia-

das e poder así  pilotar con saltos e cabriolas. 

Logo de desestresarme, tras o desgaste de 

adrenalina regresamos a s toallas onde acor-

damos ir a un bar tomar uns zumes. Alí  con e-

cemos unhas rapazas que estabas de festa 

bebendo cervexas, falamos con elas do exci-

tante mundo da motona utica entre outras 

cousas cando de su peto recibimos unha cha-

mada triste dos compan eiros de meu amigo 

onde nos dicí an que pica rao unha faneca e 

habí ano de trasladar a urxencias meu amigo 

despediuse e marchou correndo.  

Ao pouco tempo decido despedirme e irme 

ata a praia intranquilo pero cunhas novas 

amizades, xa na casa tomo un ban o e coa a 

auga chegando a min a boca que dome durmi-

do. 
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Por CARLOS PELETEIRO 
 

Pregunta bame canto tempo ma is aguantarí a coa auga chegando a  min a boca. Estaba a 
tentar atopar unha saí da a esa situacio n tan angustiosa, porque pensaba que o meu fin estarí a moi 
pro ximo se non fixese algo.  

Preguntábame canto tempo máis aguantaría coa 

auga chegando á miña boca... 

De su peto souben que tin a que reaccionar, non 
podí a quedar parado, ocorre useme ento n em-
pezar a indagar e a ver todo o que me rodeaba. 
Para iso pu xenme a mergullar, a ver o que ha-
bí a no fondo, volver coller aire e volver mergu-
llar, e así  repetir a mesma operacio n ata que 
atopase unha ruta que me permitise saí r da-
quela habitacio n que estaba totalmente asola-
gada pola auga. Despois de tentalo varias veces 
tiven a fortuna de atopar o rastro duns peque-
nos peixes que entraban e saí an da habitacio n 
a s su as anchas. Ento n decidí n seguilos e deime 
conta que seguí an ata dar cunha claraboia, era 
xusto o que andaba buscando. Despois de co-
ller aire dirixinme ao fondo da habitacio n onde 
habí a un anaco de ferro bastante grande, em- 

pun eino co meu brazo dereito coma se fose unha 
espada e dirixino con todas as min as forzas con-
tra a lumieira, a cal rompeu en mil fragmentos, 
deixando así  o oco necesario para que eu puidese 
saí r da habitacio n e respirar aire puro. 
Ao saí r desta situacio n tan angustiosa pu xenme a 
reflexionar e dí xenme para min mesmo que nun-
ca ma is aceptarí a outro reto como este, xa que 
estiven a piques de perder a vida por culpa dunha 
aposta. Foi unha cousa propia dunha persoa in-
matura e xurei que xamais aceptarí a un desafí o 
como aquel que era ma is propio dun escapista. 
Aí nda hoxe pregu ntome se o que me sacou da-

quela situacio n foi a min a destreza ou a divina 

providencia. 

Por QUINO ALJÁN 
 

Pregu ntome canto tempo ma is aguantarí a 

co auga chegando a  min a boca, tras caer da mi-

n a lancha cando batí n contra unha batea. Estaba 

(un pouco) inconsciente e quedei a  deriva no mar. 

Pouco a pouco funme despexando mentres seguí a 

no auga cubrí ndome por completo. Uns mariscado-

res que viron o que me pasaba vin eron a socorrer-

me. Tiveron que axudarme a subir a unha das su as 

embarcacio ns. Pregunta ronme que me pasara e eu 

dí xenlles que non me dera conta da batea, porque í a 

a moita velocidade. A lancha quedou desfeita e tive-

ron os marin eiros que levarme a  casa. Pasei uns 

cantos dí as enfermo nela. Tiven que mercar outra 

lancha que andase ma is a modo, polo que me pasa-

ra coa outra. Fí xenme amigo dos marin eiros e collí n 

tanta confianza que me dixeron para ir traballar 

con eles xa que non tin a traballo. Aí nda que tiven o 

accidente, segue a gustarme o mar e, cando podo, 

voume a  praia a tombarme ao sol e mergullarme no 

mar. Coa lancha nova non perdí n o medo a andar 

nela e sigo facendo o que ma is me gusta, desfrutar 

do mar. 

Por XAQUÍN VIDAL 
 

Preguntábame canto tempo máis 

aguantaría coa auga chegando a 

miña boca. Anguria, medo, presio n, de-

sespero, ansia, afogo. O tempo pasaba e o 

oxí xeno esgota base. Asfixia, sufocacio n, 

acoro, atafego, apuro. O frí o penetrou en 

min como un ser paralizante. Arrepí o, 

espanto, calafrí o, arreguizo. Non daba 

creto a o que acontecí a. Estupor, asom-

bro, confusio n, error, suor, perplexo, des-

concerto, congoxa, dor, magoa, aflicio n. 

Tin a moito medo. Temor, pa nico, horror, 

terror, pavor. O auga comezaba cubrir 

min a face. Agoní a, tensio n, presio n, pul-

so, palpitacio n, latexo, batido, respira-

cio n, desalento, desa nimo, deixamento, 

desleixo, abandono. Non aguanto ma is. 

Re ndome, cedo, claudico, afu ndome...  

- Riiiiiiiiiiiiinnnnnnng!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 

Soa o espertador. Alegrí a, ledicia, felici-

dade, dita, gozo. Vaia pesadelo! 
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Por XOSE A. GREGORIO TROITIÑO 
 

Preguntábame canto tempo máis 
aguantaría coa auga chegando a mi-
ña boca. Estaba collendo as chaves do 
meu cuarto, nun centro do Caribe, sol, ha-
macas, co cteles, unha boa comida e un bo 
servizo. Unha habitacio n con vistas ao 
mar. Todo programado e xa pagado con 
varias visitas. Un mes de vacacio ns que se 
presentaban do mais fermoso e relaxante. 
Estaba falando coa atenta recepcionista 
cando comezaron a soar unhas sereas.  
Comezou a fuxir todo o persoal e verane-

antes, eu aparvado sen saber que facer; 

fiquei no meu posto, aturuxado sen saber 

que facer nin onde ir, cando en pouco tem-

po comezou a tremer a terra. A continua-

cio n vexo unha onda marin a xigantesca 

que me tese terra dentro. Quedei estupe-

facto e inmo bil, os meus xeonllos tremí an. 

A auga entrou con forza ao hotel quebran-

do vidros. Chegou o momento do pa nico 

onde a auga me envolveu e arrastroume 

contra unha parede; comezou a subir con 

forza a moita velocidade. Cando a auga 

chegaba a min a boca espertei senta ndome 

na cama cheo de suor. Así  foi ese tra xico 

pesadelo para min, sen mais dime un ban o 

e tronei para cama. 

Por JAIME VIQUEIRA VEIRAS 
 

Pregunta bame canto tempo ma is aguantarí a coa auga chegando a  min a boca? Era a pre-
gunta que me fací a, pero imos coa vista uns minutos antes. Eu estaba no patio da min a casa cando 

empezou chuviscar. Eran catro pingas, nada ma is, ata se agradecí an polo vera n quente que fací a. O 

meu patio era pequeno, un recuncho onde eu saí a a fumar o cigarro as veces. Pouco a pouco foi cho-

vendo con ma is forza, e esas catro pingas xa non se agradecí an tanto. A porta do patio estaba aberta 

pero nun golpe de vento esta pechouse e a vasoira que estaba tras dela atrancouna, intentei abrila 

pero a vasoira impedí amo. Cada minuto que pasaba choví a ma is e o patio comezou inundarse. Empe-

zaba a preocuparme porque esas pingas pasaron a ser como caldeiros de auga, cando me din conta o 

auga xa me chegaba aos xeonllos. Iso í a en serio. Non tin a frí o pero estaba completamente mollado. 

Aquilo semellaba non parar. Xa tin a o auga pola cintura e quixen abrila porta pero seguí a atrancada. 

Meu can estaba dentro da casa e empezou a ladrar e brincar como se supera o preocupado que esta-

ba eu. O auga xa me cubrí a o peito, aquilo í a collendo un aspecto preocupante, moi preocupante, meu 

can seguí a brincar e nunha desas apartou a vasoira e puiden abrila porta. Estaba salvado. Agora en-

tendo porque din que o can e o mellor amigo do home, aí nda que ese home estea totalmente mollado. 

Por RICARDO DOCAMPO 
 

Preguntábame canto tempo máis aguanta-
ría coa auga chegando á miña boca. E nesta 
situacio n loitaba contra min mesmo nunha loita 
desigual. Xa que dun modo ou outro tin a presente 
a lectura que recentemente fixera da novela: “O 
Vello e O Mar”. E sen saber moi ben o motivo ato-
peime nunha situacio n moi anguriante, na que 
tin a so  como un bo referente a leccio n que pui-
den extraer da mencionada lectura.  
E agora ví ame a min mesmo como tratando de 

acarin ar un pouco de paz interior, que dun modo 

ou outro mostra baseme moi esquiva. So  que eu a 

diferenza do vello da novela non lograra aí nda 

pescar un peixe grande e fermoso para ter que 

levar a ningu n porto nin lugar concreto. Ma is ben 

eu atopa bame nunha fase de desolacio n ante a 

realidade que tin a que enfrontar; para afrontala 

do modo ma is viril posible, sen chegar a perder-

me en feitos que de ningu n modo chegaron a pro-

ducirse. E a min a soidade era cada vez maior, 

cunha sensacio n de fatiga que me impedí a alber-

gar a esperanza de capturar un gran peixe nun 

mar que tanto se precipitaba sobre a barca na cal 

eu navegaba como perseguido por unha tremen-

da aptitude. A tarde í a chegando ao seu fin, e eu 

debí a chegar a porto antes do anoitecer, pero 

chegaba so , abatido e sen o merecido trofeo. Des-

te xeito cheguei a  ineludible situacio n: eu aí nda 

era un aprendiz de marin eiro. 
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Neste nu mero d´A Voz de Lenda adicado ao mar non podí amos deixar escapar a oportunidade de en-
trevistar a Clemente Bastos Este vez. El e  o Patro n Maior da Confrarí a San Xoa n de Redondela e leva 
ostentando este cargo dende o ano 2008. 

Lenda (L.):  A primeira pregunta case que é 
obrigatoria, todos escoitamos falar case a 
diario das confrarías, mais pouca xente sa-
be o que son. Como definirías o que é unha 
confraría do mar?  
Clemente (C.): E  como si fose unha empresa, 
pero sen a nimo de lucro, agora neste momen-
to somos 320 socios, e o que fai a confrarí a, 
que e  a empresa dos socios, e  vender a mer-
cancí a, e a diferenza da empresa privada, os 
beneficios son para os socios. A confrarí a rea-
liza to dalas xestio ns de apertura, sementeira, 
etc. E vendemos a mercancí a que se cobra se-
manalmente. 

Ten o que dicir, e sempre o digo, que esta con-
frarí a e  a empresa ma is grande que ten Re-
dondela. O capital social que xeramos reper-
cute directamente no concello, non e  como 
outras empresas que poden mandar os cartos 
para outro lado.  
 

L.: Como chega un a patrón maior? Que é 
necesario ter ou ser para chegar a selo? 
C.: Hai que estar un pouquin o pillado para me-
terse a patro n maior. O primeiro e  que hai que 
ser socio da confrarí a e despois ter gan as de 
traballar e de facer proxectos. Eu entrei aquí  
con ilusio n,  son marin eiro e mariscador  prin-
cipalmente, e me tiraba dirixir e facer cam-
bios,  por que non me gustaba como estaba a 
funcionar a confrarí a.  Xunteime cun equipo 
de xente, e a primeira vez que nos presenta-
mos para a eleccio n non saí n escollido, pero a  
segunda foi a vencida e dende aquela, ata ago-
ra. 
A verdade que non e fa cil, e  complicado, cada 
persoa ten un problema e hai que solucionalo; 
aquí  traba llase dí a a dí a cos socios, e to dolos 
problemas que aparecen  ví velos directamen- 

te, e o tempo  vaite asentando, vas sabendo falar-
lle mellor a xente, con ece ndoa, compartindo con 
ela os problemas que ten en. E  como si fo semos 
unha gran familia, hai que ter tempo e paciencia. 
 

L.: Cales son as funcións do patrón maior? 
C.: A parte do anterior, ten o que  velar para que 
isto funcione ben. Eu son o ma ximo responsable 
ante calquera problema que xurda, pero formo 
parte dunha Xunta Directiva composta por vinte 
du as persoas, non podo tomar decisio ns a tí tulo 
individual, presentamos as nosas propostas ante 
a Asemblea Xeral, que e  onde se votan e deciden 
as propostas. 

 

L.: Cales son os conflitos máis habituais aos que 
se ten enfrontado? 
C.: Eu non dirí a  conflitos, se non ma is ben pro-
blemas, e  o que nos preocupa, como o que nos 
pasou fai varias semanas: tivemos que parar po-
las toxinas, isto leva a que os marin eiros non co-
bran, pero hai que seguir pagando os seguros e a 
mercancí a, ou como cando houbo unha gran mor-
taldade de marisco por culpa dos incendios no 
ano 2006. 
Os conflitos que pode haber son a s veces a nivel 
polí tico, pero a no s como confrarí a e a min como 
Patro n Maior o que nos preocupa e  que ten amos 
produto para poder traballar, iso e  o esencial, sen 
non temos produto, a mariscadora colle os apare-
llos e marcha para casa. 
 

L.: Que pensa da explotación dos recursos mari-
ños? 
Ma is ou menos ata o ano 2000, marisca base de 
forma tradicional, ou sexa as campan as eran den-
de outubro ata marzo, despois cada un tí n ase que 
buscar a vida por onde fose, e isto fací ase así  por-
que se vendí a moita ameixa e berberecho para -> 

EQUIPO REDACTOR CENTRO REHABILITACIÓN 

A ENTREVISTA d´a voz 
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fa brica, pero o sistema comezou cambiar, e na 
actualidade xa vendemos o 100% para o freso, 
xa que os nosos clientes necesitan ter mercan-
cí a todo o ano. Para conseguir subministrar 
todo o ano o que fixemos foi un calendario de 
traballo, en vez de traballar de outubro a mar-
zo, establecemos du as campan as, a de vera n e 
a de inverno, para non sobreexplotar os ban-
cos, así  que traballamos medio ano nunha zona 
que  logo se pecha, e pasamos a outra, desta 
maneira temos sempre mercancí a para os 
compradores 
Fai un tempo, non sei se vos acordades, a Xun-
ta de Galicia quixo facer unha lei de acuicultu-
ra, non estivemos de acordo,  xa que o proxecto 
consistí a en parcelar o mar e que o levaran em-
presas privadas, como por exemplo pasa en 
Carril. Pois diso nada, no s xa facemos acuicul-

tura dende que cambiamos a forma de traba-
llar, no s xa recuperamos zonas improdutivas 
botando area, comprando semente e semen-
tando,  limpando, non ten que vir unha empre-
sa a dicirnos como temos que facelo. 
 

L.: Por que cada vez é máis difícil traballar 
do mar? (Reducións de cotas, peches de cala-
doiros, reducións da flota). 
C.: Ben, iso xa son palabra maiores, mirade, 
cando eu fun ao mar por primeira vez, fun a  
confrarí a e de ronme unha libreta e ao dí a se-
guinte xa estaba no mar. Hoxe en dí a para ir ao 
mar case hai que ir a universidade, aí nda que 
sexa para ir con unha ghamelin a. Home! Esta  
ben que ten as que facer unha formacio n ba sica 
pero, agora e moito, moití simo o que te poden 
exixir. Preguntades porque se destru e flota, 
pois  polo mesmo que vos dixen antes pola 
acuicultura, o mar se polos bio logos fora, non 
se deberí a tocar, nin pescar, so  piscifactorí as, 
peixes alimentados con pensos. Vouvos contar 
algo que seguro que estades lendo estes dí as co 
tema da sardin a. Queren facer unha moratoria  

de “x” anos, porque o caladoiro non se recupera. 
Como sabedes a sardin a e un peixe migratorio, e 
como sabedes tradicionalmente en certas e pocas 
do ano pasa pola costeira, ven do sur, buscando 
augas frí as cara o Canta brico,  e cando pasaban os 
bancos por aquí , os nosos barcos í an a por ela, 
podí a durar un mes ou dous. Mirade, isto que vos 
vou contar non cho vai contar ningue n:  
Uns sen ores empresarios se montaron o negocio 
en Marrocos, as latas de sardin as, nun 90%, ve-
n en desas fa bricas e aquí  me tenlle a caixin a, e di-
cir, que aquí  me tenlle a caixa pero a lata ven feita 
de ala , alí  apan an as sardin as con chuponas e co-
llen toneladas e toneladas. Por iso aquí  non hai 
sobrepesca, seno n que a sardin a xa se colle antes 
de que chegue aquí . O que hai aquí  son catro sar-
din as que se crí an aquí , pero esquecede os gran-
des bancos. 

Nos aquí  en Galicia por sorte ou por desgraza, 
creo que por desgraza, non temos unha zona de 
augas interiores como ten en no Pais Vasco, eles 
ten en dez millas de costa que as regula o goberno 
Vasco, son augas autono micas, aquí  en Galicia to-
da costa e estatal, penso que Galicia coa costa que 
ten e o potencial pesqueiro que hai  deberí amos 
ter as dez millas e así  poder regular nos mesmos 
a pesca, pero agora se regula dende Bruxelas, os 
nosos barcos van ao Pais Vasco pero sempre fora 
das dez millas. 
 

L.: Nós vivimos ao carón do mar pero non sabe-
mos como funciona o mar. 
C.: Vouvos a explicar como vai a cousa, este porto 
de Cesantes e  de Portos de Galicia, no s paga mos-
lle as taxas a Portos de Galicia, pero o Porto de 
Vigo ou o d´A Corun a son portos do estado, o que 
implica que todo o que xeran vai para Madrid, a 
praia de Cesantes, e  de costas, e aí  manda Madrid, 
non mandamos no s, nin a Xunta de  Galicia,   por-
que as transferencias non xe fixeron nunca, penso 
que deberí amos ter ma is autonomí a. 
 

—> 
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L.: Cal é a maior dificultade que se atopou no 
mar? 
C.: Unha vez sentí n, ben con ecedes iso de que 
en situacio ns extremas a s veces mí rase un tu -
nel e unha luz, eu non vin nin o tu nel nin a luz, 
pero sei que nuns segundos pasoume toda a 
min a vida pola cabeza, e pensei, desta non saio, 
crí a que í a morrer afogado, estaba a dezaseis 
metros de profundidade na Ponte de Rande, e 
de verdade  que aí nda non sei como, pero apa-
recí n arriba na superficie, aí nda non sei como. 
Eu era un afeccionado do mergullo a pulmo n, 
cando chegaba do mar o meu pasatempo prefe-
rido era ir mergullarme, pero dende ese dí a, 
non baixei ma is, terí a vinte dous ou vinte tres 
anos, e nunca ma is me metí n debaixo do mar. 
No mar pasan cousas pero como poden pasar 
en terra, traballar dentro da rí a non ten moito 

perigo, pero si falamos da Costa da Morte ou 
fora de Cí es a cousa cambia como todos sabe-
mos. O mar hai que con ecelo e e  imprevisible. 
 

L.: Nós cando pensamos en adicar este 
número ao mar, pensamos en darlle máis 
importancia  para tratar a zona da ría de 
Vigo que vai dende a Guía ata Arcade. 
C.: A rí a esta dividida en anexos. O anexo I vai 
dende Cí es ata Cangas,  Punta Borneira. Dende 
Cangas ata a Guí a, pasando por Canido e Moa-
n a e  o anexo II, e o anexo III vai dende a Guí a 
ata o fondo en Arcade. 
 

L.: Cal é a situación actual da confraría de 
Redondela? 
C.: No s aquí  estamos na lonxa de Cesantes, pe-
ro a confrarí a ten o seu edificio na ru a Ribeira, 
riba da perruqueira Lagos, ese edificio e noso, 
construí rono unhas persoas que emigraron a 
Cuba, eles mandaron os cartos a Redondela 
para facer a confrarí a, o que pasa que non o 
usamos, estamos nestas instalacio n da lonxa 
que esta n moito mellor polas que pagamos un 
aluguer a portos. 

A situacio n da confrarí a nos anos 2004 ou 
2005 era outra, facturabamos uns tres millo ns 
de euros, pero nos anos 2009 ou 2010 factu-
rouse un millo n trescentos mil euros, este foi o 
momento ma is duro, non so mente desta con-
frarí a, se non que foi global, baixou todo, caeu 
todo, baixaron as vendas. A min o que ma is me 
doeu foi ter que facer como unha especie de 
reconversio n, tivemos que mandar a tres per-
soas ao paro xa que era inviable. Neste mo-
mento estamos remontando, estamos preto 
dos dous millo ns de euros, e a tendencia e  a ir 

subindo, que e  o importante, xa que  isto viven 
tres centas familias, na confrarí a traballan 
unhas cento trinta mulleres. 
 

L.: E para ir xa rematando, como fomentarí-
as a saúde mental no traballo? 
C.: Para min o problema esta  na convivencia 

coa xente. Este tipo de actividades, como esta 

vosa de facer a revista, de darvos a con ecer, as 

charlas que poidades dar, ou vir mirar como 

se traballa na confrarí a, a descarga, a venda, 

servirí a para entendernos, porque a s veces 

todos temos deficiencias ou atrancos mentais, 

e en momentos determinados, hai que refu-

xiarse nalgo. Para a xente con problemas 

abrirse a sociedade  e  a cousa ma is importante 

que hai. 
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A MIN A TI A MERCEDES, MARISCADORA 
Por YOLANDA IGLESIAS 
 

O oficio de mariscadora e  un traballo que leva toda a vida funcionando na nosa comar-

ca. Para ir ao seu traballo, a min a tí a necesita un caldeiro, un sacho, unha boa roupa de 

augas e unas botas. O oficio de mariscadora e  un traballo que leva toda a vida funcio-

nando no noso paí s. Para ir ao seu traballo, a min a tí a necesita un caldeiro, un sacho, 

unha boa roupa de augas e unhas botas. 

Para sacar o marisco arrastra e axu danse coa 

man ata que atopan ameixa fina, xapo nica e 

croques. Dependendo da tempada e do lugar 

pode apan ar ma is ou menos quilos. A min a tí a 

leva ma is de trinta anos nesta profesio n, podo 

dicir que xa e  unha experta en mariscar. 

Uns dos problemas que xorden no seu traballo 

e que pode acabar con el e  o dos furtivos. A s 

veces mira a algu n coller mariscos na praia e 

pa sallo, outras veces algu n ban ista dille que os 

que colle son para facer unha paella e marcha 

con eles sen pensar en ningu n momento na 

xente que traballa no mar. As mariscadoras sa-

ben, e da se aviso, dalgunha furgoneta que entra 

por pequenos camin os ata as praias e collen 

sacos e sacos de marisco. Non o collen como as 

mariscadoras. Estas reciben unha formacio n, 

van a charlas e ensí nanlle a mariscar. Ata ten en 

unha  bio loga que lles da consellos. 

A solucio n ao furtivismo e  facer quendas de dí a 

e noite para vixiar as zonas de marisqueo. Pero 

os furtivos a veces pensan que non hai ningue n 

e a garda civil e os vixí as aí nda collen a algu n 

que se lles colou.  

Penso que o que  hai que facer e concienciar a  

xente deste problema e polos a favor das ma- 

riscadoras para que isto remate, e conseguir 

que ten an un traballo como e  debido. Min a tí a 

Mercedes e as su as compan eiras pertencen a  

Confrarí a de San Xoa n de Redondela. Son moití -

simas e a min a tí a e  a vicepresidenta da Confra-

rí a.  

Ten en un traballo moi duro, ten en que semen-

tar, recoller algas e atender a imprevistos, como 

este ano que houbo unha invasio n de algas . 

Ten en que traballar moi duro para gan ar un 

soldo digno e así  poder pagar o seguro. Iso im-

plica horas e horas de traballo a  choiva, ao sol e 

tendo que protexer de furtivos a praia dí a e noi-

te, noite e dí a, sa bados,  domingos e festivos. 

Polo momento colleron algu ns, penso que tin a 

que haber unha lei ma is dura para loitar contra 

este problema. 



32 

A Voz de Lenda                                                                                                                                                      Decembro 2017 

MEIRANDE 
Por DAVID ALONSO VIRULEGIO 
 

O centro de interpretacio n da ba-
talla de Rande esta  sito na enseada 
de San Simo n, nas antigas instala-
cio ns da “Fa brica do Alema n”.  
A conserveira Boye  ofrece a trave s de 
exposicio ns, salas, mo dulos, xogos, ma-
quetas, elementos multimedia, etc. Un 
conxunto da visio n do patrimonio indus-
trial e naval do contorno. Ademais coma 
marca identificada analiza a gran reno-
meada e misteriosa batalla de Rande 
que trae a  rí a de Vigo tanta fama e pres-
tixio. A batalla de Rande foi unha impor-
tante batalla naval librada no estreito de 
Rande, onde ato pase agora a ponte de 
Rande, no interior da rí a de Vigo. Produ-
ciuse o 23 de outubro de 1702 e enfron-
tou a s escuadras das coalicio ns inglesa-

holandesa e hispano-francesa dentro do 
contexto da Guerra de Sucesio n Espan o-
la. Curiosamente Xulio Verne localizou 
no escenario desta batalla a fonte de 
abastecemento de ouro para o Nautilus 
na su a novela “20.000 Leguas de Viaxe 
Submarino”. 
Entre as pezas a destacar do museo po -

dese sinalar as su as du as ma quinas de 

vapor de finais do se culo XIX. Maquetas 

de galeo ns, a recreacio n dunha bodega 

de galeo n a taman o real, unha re plica 

exacta dun lingote de prata, ademais du-

nha sala de navegacio n de gran taman o 

con elementos de cartografí a, coma 

compases, mapas e un astrolabio da 

e poca. 

A PONTE DE RANDE 
Por DAVID VIRULEGIO e ALBERTO LAGO 
 

A ponte de Rande e  unha construcio n civil 
que atravesa a rí a de Vigo, unindo 
a Pení nsula do Morrazo no lado norte 
coa comarca de Vigo na beira sur. Recibe o no-
me do estreito de Rande. No seu lado sur a ponte co-
meza no barrio de Cabanas (parroquia de Trasman o , 
concello de Redondela). Polo lado norte atravesa uns 
metros o concello de Moan a a trave s da parroquia 
de Domaio, e sae ao concello de Vilaboa, na parro-
quia de Cobres, e ato pase a nove quilo metros da ci-
dade de Vigo e a dezaoito da cidade de Pontevedra. E  
unha ponte de tirantes aberto ao tra fico o 7 de fe-
breiro de 1981. Custou 3.658 millo ns de pesetas da 
e poca e o proxecto orixinal e  dos enxen ei-
ros Fabrizio de Miranda, Florencio del Po-
zo e Alfredo Passaro. Forma parte da autoestrada do 
Atla ntico. 
No momento da su a inauguracio n era a ponte de ti-
rantes e de calquera tipo ma is longo de Espan a. 

Ata o ano 2006 foi un tramo exclusivamente de pea-
xe. En marzo deste ano pasou a ser un tramo finan-
ciado ao 50% pola administracio n xeral do estado e 
ao 50% pola Xunta de Galicia. 
Debido ao aumento de tra fico sobre a ponte e o risco 
de conxestio n que supo n, dende o 2011 existí a un 
proxecto aprobado para ampliar a ponte en dous ta-
boleiros laterais polo flanco exterior dos alicerces 
principais, engadindo deste xeito un novo carril 
completamente illado do resto da autoestrada en ca-
da sentido de circulacio n. Finalmente en febreiro de 
2015 inicia ronse os traballos de ampliacio n dos ter-
ceiros carrí s cun investimento estimado de 107,9 
millo ns de euros. 
Dende a su a apertura ao tra fico pasaron por el vinte 
tres millo ns de vehí culos soportando actualmente un 
tra fico duns 50.000 vehí culos diarios. 
En 1979 recibiu o premio Europeo a  construcio n 

meta lica ma is importante. 

https://gl.wikipedia.org/wiki/R%C3%ADa_de_Vigo
https://gl.wikipedia.org/wiki/Pen%C3%ADnsula_do_Morrazo
https://gl.wikipedia.org/wiki/Comarca_de_Vigo
https://gl.wikipedia.org/wiki/Estreito_de_Rande
https://gl.wikipedia.org/wiki/Cabanas,_Trasma%C3%B1%C3%B3,_Redondela
https://gl.wikipedia.org/wiki/Trasma%C3%B1%C3%B3,_Redondela
https://gl.wikipedia.org/wiki/Redondela
https://gl.wikipedia.org/wiki/Moa%C3%B1a
https://gl.wikipedia.org/wiki/Domaio,_Moa%C3%B1a
https://gl.wikipedia.org/wiki/Vilaboa
https://gl.wikipedia.org/wiki/Cobres,_Vilaboa
https://gl.wikipedia.org/w/index.php?title=Fabrizio_de_Miranda&action=edit&redlink=1
https://gl.wikipedia.org/w/index.php?title=Florencio_del_Pozo&action=edit&redlink=1
https://gl.wikipedia.org/w/index.php?title=Florencio_del_Pozo&action=edit&redlink=1
https://gl.wikipedia.org/w/index.php?title=Alfredo_Passaro&action=edit&redlink=1
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ESTALEIROS 
Por JAIME VIQUEIRA VEIRAS 
 

Nos principais estaleiros da rí a de Vigo dese n anse e constru ense buques de diferentes 

tipos como buques oceanogra ficos, buques de trasporte coma grandes transbordado-

res, buques de transporte de coches, buques de apoio a grandes plataformas, grandes 

remolcadores de altura, de porto e salvamento, grandes buques factorí a, de pesca e de 

arrastre, lanchas patrulleiras de gran porte coas u ltimas tecnoloxí as “off shore” e toda 

clases de buques en xeral. 

Os estaleiros galegos lideran a actividade no 
sector. Ata o mes de xullo do 2017, segundo 
datos do Ministerio de Industria, os estaleiros 
pu blicos e privados de Galicia copan o 38% da 
actividade de to dolos estaleiros espan ois. Nos 
u ltimos seis meses conseguí ronse oito contra-
tos dos dezasete que se fixeron en todo estado.  
O sector naval galego tame n e  lí der pola cartei-
ra de pedidos acumulada. Vintecinco buques 
dos sesenta firmados ata o 2020. Recupera así  
o liderado que perdera nos u ltimos quince 
anos. 

Os estaleiros ma is representativos da rí a 
de Vigo. 
Estaleiros Atollivic Ship Vard adicado a cons-
trucio n e reparacio n de iates de luxo de gran 
eslora sito en Meira, Moan a. 
Estaleiros Lagos, fundado en 1915 por Fernan-
do Lagos Carsi. e  especialista en restauracio n 
de barcos cla sicos de madeira e en desen o, 
construcio n, reparacio n, reformas e mante-
mento da embarcacio n de recreo de calquera 
material. 
Estaleiro Rodman Polyships, e  un dos de maior 
importancia do estado. Fundouse en 1974 e a 
su a especialidade son as embarcacio ns de sete 
a doce metros de pesca, paseo, con  excelente 
cadea e moi boas condicio ns marin eiras. Na 
su a dilatada historia fabricou mais de nove mil 
embarcacio ns. 
Estaleiros e varadoiros Montenegro S.A., sito 
en Teis, Vigo, na antiga ETEA onde estaba o es-
taleiro M Cí es, foi fundado en 1940. E  un esta-
leiro de referencia na rí a de Vigo en repara-
cio ns e transformacio ns en buques de ata trin-
ta metros de eslora, con trinta e cinco varadas 
o ano pasado. Ten tres bancadas e un peirao 
para armamento. A factorí a que dirixe o vigue s 
Fernando Armada ten capacidade para traba-
llar en ata nove buques de forma simulta nea, 
sempre que non superen os trinta metros de 
eslora e emprega unha media de setenta perso- 

as. Nas su as bancadas construí ronse mais de cen 
barcos nos seus setenta e sete anos de vida. 
Os estaleiros da rí a de Vigo sempre estiveron 
envoltos nunha nostalxia de sufrimento polas 
continuas reconversio ns do sector naval, que 
fixo que sempre tiveran como fin o despedimen-
to de moitos traballadores, os cales vota ronse a 
ru a con mobilizacio ns e folgas xerais, como por 
exemplo na data do quince de abril de 1983, na 
que reuní ronse nas ru as de Vigo unhas 250.000 
persoas. 

Outro motivo de inquedanza foi o chamado “Tax 
Leaxe” que condenou a industria naval galega, 
que acabou desencadeando unha espiral de ex-
pedientes de regulacio n de emprego, concursos 
de acredores e liquidacio ns. As perdas de con-
tratos cifra ronse en mais de dous mil millo ns de 
euros. 
Dito isto os estaleiros da rí a de Vigo sempre sou-
beron saí r a  flote, a pesares das dificultades eco-
no micas, coma se fose un ave Fe nix. A nostalxia 
da que vos falei antes supuxo unha inercia posi-
tiva dando pe  a novas fo rmulas de emprego para 
moitas persoas no sector da construcio n de todo 
tipo de buques e embarcacio ns. 
Grazas a moita xente o sector dos estaleiros se-
guen vivos e coleando, pero non debemos esque-
cer o sufrimento de tantas persoas que sempre 
berrara n:  
Viva o mar! Viva o metal! 
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CESANTES E O MAR 
Por YOLANDA IGLESIAS, MANUEL GONZÁLEZ e GABRIEL COSTIN 
 

Tradicionalmente e historicamente Cesantes e  a parroquia marin eira por excelencia de 
Redondela. E  a parroquia que ma is quilo metros ten de litoral marin o. O nome de Ce-
santes poderí a derivar da palabra celta "cee" (peirao) e "sanctes" (santo). 

Un dos lugares ma is caracterí sticos deste lito-
ral e  a praia da Punta. Ten unha lonxitude de 
2400 metros e unha anchura de 120 metros 
en baixamar con 5 metros en  preamar e con 
moita variacio n por mareas. O chan desta pra-
ia esta composto por area, pedras e arxila e o 
seu acceso pode ser a pe  facilmente ou en ve-
hí culos. O porto deportivo ma is pro ximo ato -
pase xusto ao lado da praia, e e  o porto depor-
tivo denominado “Cesantes”. 
A praia da Punta ten unha bandeira azul, que e  
un galardo n que outorga a Fundacio n Europea 
de Educacio n Ambiental a s praias e portos 
que cumpran unha serie de condicio ns am-

bientais e de instalacio ns. Parece que en Ce-
santes porta monos ben co medio ambiente e 
investimos na nosa parroquia, aí nda que este 
galardo n nos custa uns 45000 euros das arcas 
municipais. Todos coidamos da praia, os que 
ven en de fo ra e as persoas que traballan nela. 
Tame n ten un paseo marí timo con a rbores nas 
beiras por onde e agradable camin ar. 
En Cesantes traballamos tanto no campo co-
mo no mar, aí nda que moito ma is neste u lti-
mo. Hai moitas profesio ns que se relacionan 
co mar, como os redeiros que fan e arranxan 
redes, ou os que se encargan das nasas para os 
chocos, ou os que fan os aparellos para pescar, 
os que fan cestas para levar as sardin as, etc. 
En Cesantes hai marin eiros e marin eiras, pero 
tame n outras persoas que axudan a facer e 
arranxar ancin os, angazos e sachos aí nda que  

non vaian ao mar. Outra profesio n tradicional da 
parroquia son  as peixeiras, que venden o peixe 
na praza de abastos ou de maneira ambulante e 
en pequenas tendas. 
Tame n as festas da parroquia esta n relacionadas 
co mar. Unha das festas de Cesantes faise na hon-
ra da virxe do Carme, patroa dos marin eiros. 
Os pasos que fan para facer a festa  do Carme pa-
san por buscar xente da parroquia que queira 
axudar para facer a festa e que non se acabe a tra-
dicio n tan chula. Po n ense as luces como se fora a 
carpa dun circo no torreiro, iluminan o camin o 
ata a caseta da virxe, ata iluminan os camin os do 
lugar que levan a  festa. Sempre levan unha or-
questra famosa de Galicia, hai postos de venda 
ambulante onde hai xoguetes, bolsos, roupa etc. 
Tame n hai atraccio ns para as nenas e os nenos. A 
procesio n da festa comeza o sa bado pola tarde, 
sacan da igrexa a virxe nos ombreiros dos mari-
n eiros e hai xente que vai  ofrecida. Nos fomos 
varias veces a  procesio n marin a e nos axudaron a 
subir ao barco que estaba todo adornado. E  moi 
bonito ver o mar dende os barcos grandes, cando 
pitan todo parece ma is emocionante. Cando che-
gamos a Rande fan unha ofrenda de coroas ao 
mar polos marin eiros mortos  e votan pombas da 
paz. Nese momento hai xente que rompe a chorar 
polos seus familiares mortos no mar. A procesio n 
remata na Punta e deixan a  virxe grande na case-
ta da praia. O domingo ofre cenlle baile galego, 
orquestra e me tenlle din eiro na roupa e faise a 
procesio n por terra. 
A nosa opinio n e  que e  a festa mais grande de Ce-
santes, e  moi emotiva e especial. Todas o pasa-
mos ben na verbena: bailar, beber, comer. 
E  unha festa moi relixiosa e a  vez moi agradable 
por estar a o lado do mar. Recomenda moslla a 
todo o mundo que lle gusten as festas populares 
galegas. 
E falando de festas, tame n  queremos destacar 
que neste ano celebrouse por primeira vez o Fes-
tival Millo Verde na praia de Cesantes. Este festi-
val leva once anos celebra ndose en diferentes lu-
gares da vila. Este ano confiaron na nosa parro-
quia, por algo serí a, somos boa xente, e no s en-
cantados con eles. 
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Entrevistamos a dona Esther Marin o Fonta n, de 61 anos de idade, traballa de encarga-
da de conservas Albo e as su as funcio ns son as de mandar no persoal. 
Por BRAIS LOURIDO MARIÑO 

LENDA (L.): Cantos anos leva traballando 
neste tipo de empresa? 
ESTHER (E.):Xa van corenta e tres anos. 
 

L.: En que posto de traballo está? 
E.: Son encargada.  
 

L.: Gústalle seu traballo? 
E.: Gu stame moití simo. Porque sí ntome co -
moda e relacio nome coa xente. E evidente-
mente o soldo axuda. 
 

L.: Segue haber traballo como fai años? 
E.: Moito ma is. Tame n e  certo que antes habí a 
ma is encargados que agora e pola contra tra-
ballaban menos persoas. 
 

L.: Variaron moito as condicións laborais 
dende que comezou ata agora? 
E.: Si. Antigamente saí an  unhas cen latas por 
minuto unhas dunha ma quina, agora saen 
unhas cinco centas latas por minuto. 
 

L.: Vai perigar seu posto de traballo debido 
á tecnoloxía? 
E.: Non. Porque no meu posto sempre hai que 
controlar cousas. So  somos dous encargados 
e nunca nos botarí an. 

 

L.: Na conserveira seguen sendo maioría as  
mulleres traballadoras, por que será? 
E.: Porque somos galegas, e somos moi traballa-
doras. E temos ma is paciencia para os traballos 
delicados cos homes. Limpamos atu n, empaca-
mos mexillo ns, sardin as, berberechos, angulas, 
etc.  
Os homes fan traballos ma is brutos coma levar 
o peixe ata o posto de traballo. 
 

L.: Tivo algún accidente laboral no traballo? 
E.: Non. 

 

L.: Como fomentaría a saúde mental no tra-
ballo? 
Pois e  moi simple, mellores salarios, bo ambien-

te laboral e que se poida ascender ou promocio-

nar o posto de traballo. 
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DEPORTES ACUA TICOS DA NOSA RI A 
Por QUINO ALJÁN  
 

Vouvos a falar dunha forma xeralmente descritiva dalgu ns deportes acua ticos que se 

practican pola nosa costa, empezando polo windsurf e seguindo polo esquí  acua tico, 

train eiras, piragu ismo, kitesurf ou submarinismo. 

O windsurf e  un deporte de vela que se prac-

tica moi preto de no s, na praia da Punta en 

Cesantes. Consiste en desprazarse no auga 

sobre unha ta boa provista dunha vela. A vela 

dunha ta boa de windsurf e  articulada, permi-

tindo a su a rotacio n libre ao redor do mastro. 

Isto permite manipular o aparello en funcio n 

da direccio n do vento e da posicio n da ta boa. 

O aparello e  manipulado polo windsurfista 

mediante a botavara. 

O windsurf e  un deporte caro.  Para min e  

ma is difí cil  que outros deportes acua ticos, 

sobre todo polo equilibrio e supon o que ta-

me n pola atencio n. A nivel fí sico non creo 

que canse moito, o que ma is as pernas e bra-

zos. Hai que ter moita habilidade ca ta boa 

para facer piruetas ca vela. As ta boas ma is 

grandes miden ata tres metros e medio. 

O esquí  acua tico quiza  sexa o ma is fa cil pero 

hai que ter recursos econo micos para conse-

guir unha lancha. O esquí  acua tico e  un de-

porte onde os esquiadores, agarrados a unha 

corda, descalzos ou montados sobre un ou 

dous esquí s, deslí zanse sobre a auga tirado 

por lanchas motoras que se desprazan a uns 

56 km/h . 

Unha train eira e  unha embarcacio n longa e 

estreita utilizada para pescar con traí n a, que 

constaba de doce bancos e era movida por  

vinte e cinco ou trinta remeiros  adicada a  pesca. 

Pero hoxe en dí a, con modificacio ns de alixeira-

mento, utilí zase en competicio ns de regatas a re-

mo. O seu nome deriva da palabra “traí n a”, que e  

unha rede de maia moi tupida utilizada para as 

capturas, sobre todo de bocareu e sardin as. 

As competicio ns que se disputan nas nosas costas 

esta n protagonizadas polos clubs de remo de 

Chapela, Bueu, Mecos, A Cabana, Perillo ou San 

Bartolomeu. 

O remo e  un deporte aparentemente fa cil, pero 

hai que ter sobre todo vontade para conseguir un 

bo fondo fí sico e tame n perseveranza, disciplina e 

resistencia para poder chegar a ser un profesio-

nal, se e  un deporte que che gusta. Creo que o re-

mo e  un deporte moi duro pero o facilita o feito 

de que sexa un deporte de equipo.  

O piragu ismo e  un deporte que asociamos a  pe-

ní nsula do Morrazo polas competicio ns gan adas 

fai anos polo deportista David Cal. Practí case so-

bre unha embarcacio n propulsada por unha, du as 

ou catro persoas cunha pa. As principais embar-

cacio ns utilizadas son o kaiak, propulsada por 

unha pa e du as follas e a canoa, propulsada por 

unha pa de unha sola folla. 

O kitesurf practí case tame n en Redondela, na pra-

ia da Punta. E  un deporte considerado extremo de 

escorrego sobre o auga, no que o vento propulsa 

unha cometa unida ao corpo mediante un arne s, 
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para que a persoa navegue nunha ta -

boa sobre as olas ou realice manobras 

no aire. Unha curiosidade sobre este 

deporte e  que se ten noticia de que xa 

no se culo XII algunhas comunidades de 

pescadores chinos e indonesios utiliza-

ban cometas para arrastrar as su as pe-

quenas embarcacio ns. Hai que ter en 

conta que se trata dun deporte consi-

derado de risco, polo que se necesitarí -

an certas doses de forza, resistencia e 

coordinacio n. 

O submarinismo e  unha modalidade de 

mergullo que tan so precisa dunhas 

gafas e un tubo para poder respirar. O 

“snorkel” converteuse na actividade 

estrela do vera n durante os u ltimos 

anos. Tame n pode equiparse cun par 

de aletas para os pe s, que proporciona 

impulso baixo o auga e axuda a despra-

zarse ma is ra pido.  

As Illas  Cí es son unha reserva natural 

das costas galegas e albergan praias, 

calas e arrecifes protexidos que escon-

den mundos submarinos perfectos pa-

ra descubrir a fauna e flora do Atla nti-

co con este deporte. 
 

Os deportes acua ticos danos un alto 

nivel de adrenalina, por tanto son 

unha maneira divertida para exerci-

tar o corpo. A desvantaxe destes de-

portes adoita ser que para algunhas 

persoas e  de difí cil acceso debido ao 

elevado coste econo mico que ten en 

e o lugar onde viven . 

EDUARDO E ESMERALDA 
Por ELISA MI GUEZ PINTOS 
 

Habí a unha vez un pescador cerca do mar buscando sar-

din as pero un dí a atopou unha crí a de foca que se perde-

ra. O pescador colleuna para levala a  su a casa. O pesca-

dor tame n se atopou no mar unha balsa que andaba a  

deriva. Acercouse e atopouse cunha muller medio morta 

nela. Remolcou a balsa contra o seu barco e deulle auxi-

lio da ndolle de comer e de beber auga potable. O pesca-

dor preguntoulle, cando abriu os ollos, como se chamaba 

pero ela non recordaba nada, aparvada de tantos dí as 

metida na balsa. O pescador fí xolle ma is preguntas, co-

mo chegara ela ata alí  sola na balsa perdida no mar. Ela 

empezou a recordar como chegara a esa situacio n. Con-

toulle que í a nun barco coa su a familia, pero o barco 

afundiuse no fondo do mar. Algu ns colleron balsas pero 

non habí a bastantes para to dolos tripulantes. Os seus 

familiares colleron outra balsa. A ela a meteron nesta 

con du as mulleres que acabaron morrendo. Os seus se-

res queridos remataron noutra balsa indo noutra direc-

cio n. Algu ns bota ronse ao auga para non se afundir co 

barco. Intentaron nadar sen e xito. Algunhas persoas sal-

va ronse e outras morreron. 

Mentres ela contaba isto el pescaba. Ento n recordou co-

mo se chamaba: Esmeralda. O pescador deulle o seu no-

me: Eduardo, quen tame n perdera a  su a familia no mar 

da mesma maneira. El salva rase grazas a un barco mer-

cante que o recolleu, pero non a todos porque tame n 

morreron intentando salvar as su as vidas. O barco onde 

í a chocou contra un arrecife, pero antes disto fixeran 

unha chamada de auxilio para que vin eran rescatalos, 

aí nda que algunhas persoas lanza ronse ao auga porque 

o barco se afundí a.  

Mentres Esmeralda escoitaba a su a historia xogaba coa 

crí a de foca, a  que lle daba de comer algunha sardin a. 

Eduardo seguí a collendo bastantes peixes. En canto en-

cheu o barco marcharon para o porto onde moita xente 

o esperaba, a el ma is aos seus tripulantes. Cando chega-

ron comunicouse cos garda costas, e deron coa  familia 

de Esmeralda, pero transmití ronlle que morreran. Pasa-

ron uns dí as nos que se concentrou en criar a  foca para 

despois devolvela ao mar, onde se reunirí a coa su a fami-

lia. E así  foi, Esmeralda e Eduardo despedí ronse dela. 

Seguiron xuntos o seu camin o, xa que naceu unha gran-

de amizade entre eles, que continuou ata converterse 

nun amor que rematou en voda. 
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E diredes, que ten que ver o mar coa droga ou 

o tabaco? Pois moito, por que tanto o tabaco 

como a droga tra ese polo mar, entra pola cos-

ta, dende aqueles  tempos ata hoxe .  

O que non ten o tan claro e  por que os contra-

bandistas do tabaco pasaron do tabaco e me-

te ronse de cheo na droga, supon o que serí a 

por cuestio ns econo micas, facer cartos de ma-

neira ra pida. Cha mame a atencio n como 

unhas familias humildes  pasaron de pobres a 

millonarios e a ter un poder en Galiza como se 

fose a mafia italiana.Ata se repartí an os terri-

torios e a policí a tí n alles medo, aí nda que al-

gu ns traballaban de confidentes para eles. Uns 

dos primeiros en colocar a droga en Galicia 

seria Manuel Charlí n. Non se sabe cando ni a 

hora nin o lugar pero sa bese que foi el. 

O goberno central nesa e poca non lle daba 

moita importancia a iso da droga ao principio 

e a lexislacio n estaba de parte dos clans. As 

sustancias estupefacientes non estaban regu-

ladas e tampouco a xente era moi con ecedora 

delas. 

Por se fora pouco aparece Loureano Oubin a cur-

tido no contrabando da chatarra , gas oí l, e taba-

co. El traia a droga  en barcos desde Marrocos. E  

curioso que  nunca foi condenado por trafico de 

cocaina. Despois apareceu Sito Min anco, con ecido 

por algu ns como o Pablo Escobar espan ol. Sito 

empezou a traer a coca dende Panama   a trave s 

dos ca rteres Colombianos. Galiza para os ca rteres 

era  unha mina de ouro, pasou a ser a porta de 

entrada da cocaí na en Europa. 

Isto foi  a panacea  da droga 

nos anos 80 ata finais dos 90, 

cando o goberno empezou a 

impon er man dura e aparece-

ron colectivos e asociacio ns 

de loita contra o narcotra fico. 

Hoxe en dí a algu ns destes se-

n ores esta n na cadea e outros 

xa saí ron,  pero o ma is impor-

tante e  que moitos rapaces e 

rapazas, e xente maior conse-

guiron dicir non a  droga. 

 

Rutas da droga por mar ata 

Galicia. 

Dende a selva andina ata o ba-

n o dun bar, dalgunha discote-

ca ou casa, a droga fai unha viaxe incerta, so  de 

ida entre o sur de Ame rica e Galiza. A droga che-

ga flotando principalmente pola ruta dos Azores. 

Xa sexa en barcos pesqueiros ou veleiros, aí nda 

que tame n triunfa o me todo dos contedores al-

macenados nas bodegas dos buques mercantes. 

Vigo e Marí n son os portos a ter en conta en Gali-

za. Cada ano entran uns 70.000 contedores. No 

caso de alixos que chegan en pesqueiros adoitan 

escoller as zonas de Muxí a e Carnota. 

Dende Colombia ou Panama  a droga fai unha via-

xe incerta e  chea de  escurantismos  pasando por 

Canarias ou os Azores para chegar a Galiza e ser 

repartida por toda Europa.  

NARCOTRA FICO NO MAR  
Por JOSE ANGEL BEMPOSTA 
 

Vou falar de algo que sucede en Galiza dende fai bastante tempo, de algo que nos anos 

70 e 80 fixo estragos na nosa xuventude naquel momento e o segue a facer. 
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A HABITACIO N DA SORTE 
Por RICARDO DOCAMPO FERNÁNDEZ 
 

Coa alma que adoitaba ir marcando os 

dí as cuspidos lograrí a xurar ser feliz. E 

este especial modo de ir arrincando 

algu n sorriso a os trasnos das horas, 

tame n adoitaba ir interpretando os 

acordes dunha vella cancio n tras ven-

cer a un inquietante e esgotador in-

somnio. E como para festexar de alegrí a 

que lle proporcionaba a aventura do son ar 

dicí a que co dedo í ndice debuxaba poemas 

nas paredes da habitacio n da sorte. E ao fa-

cer reconto do escrito entre o aire e a noite 

atopa base con que ao espertalos pequenos 

poemas atopa banse espallados por unha ha-

bitacio n cuxo habitante anhelaba transcen-

der ao sorriso do tempo, e se haberí a de lo-

gralo ou non, era un pequeno xeroglí fico gra-

vado sobre a pel dos seus recordos. E como a 

su a memoria era moi deficitaria atopa base 

interrogando a s paredes que calaban antes 

de comezar a entoar esa vella cancio n de 

amor que no seu dí a foi a bandeira da su a 

travesí a cara a  eternidade. 

SON OS DE BENVIDA  
Por RICARDO DOCAMPO 
 

Acudí n a  cita coa puntualidade que me 

caracteriza, non necesitei ver a esfera 

do reloxo. Algo en min intuí a que hoxe 

era un dí a onde o ma xico ou marabillo-

so podí an mesturarse nun magní fico 

co ctel, onde o resultado da bebida defi-

nitiva estarí a acorde coas expectativas 

depositadas no cata logo de son os in-

conclusos. Tame n necesitaba beber e em-

briagarme de seda e fantasí a; seda para a mi-

n a vestimenta e fantasí a para unha pequena 

viaxe feita en autobu s. Viaxe onde a paisaxe 

í ase afacendo a  pericia da mirada duns ollos 

ma xicos, cuxa enerxí a vibrante pugnaba por 

achar sentido aos mu ltiples matices de cor 

que se í an dando na paisaxe, configurando 

unha belí sima pintura feita pola man experta 

dos deuses da natureza. Tentei beber a beleza, 

e ao chegar a contactar coa min a garganta o 

lí quido inxerido, un pequeno habitante dos 

mares dirixiuse cara min cos brazos abertos 

coma se tratase de darme a benvida ao reino 

das mil e unha fantasí as. Fixeime no seu dimi-

nuto corpo, sobre o seu peito levaba un col-

gante con sí mbolos totalmente descon ecidos 

por min. El faloume pausadamente e dí xome 

que se trataba da oracio n ao Deus do son o. 

Non souben que argumentar. So  por unha for-

te e inexplicable razo n quixen ser o dono dese 

ma xico colgante, so  que cando esta idea pasou 

pola min a mente, o colgante ao instante trans-

formouse nunha chea de grises cinzas. Trata -

base dun antigo guru ? A sensacio n era unha 

mestura de son o e medo. Cantos anos durara 

esta viaxe inicia tica? E sobre todo, en que ce-

miterio de libros enterrar o tomo lido a  luz de 

tantos son os riscados polo fastí o? Querí a es-

pertar e resulta bame imposible, pero, onde 

contraí n a enfermidade do son o? Vin cara ao 

ceo, e infinidade de vehí culos voadores esta-

ban dispostos a trasladarme a paisaxes ma is 

amables, pero todo quedou como suspendido 

polo fí o da verdadeira maxia. 
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Pensamos que a conserva é unha das actividades económicas de importancia que se produ-
cen a partir da materia prima do mar, por iso decidimos entrevistar a Juan Manuel Vieites de 
Sousa. Doutor en Ciencias Químicas, é secretario xeral da “Asociación Nacional de Fabrican-
tes de Conservas de Pescados y Mariscos” (ANFACO), director xeral do “Centro Técnico Na-
cional de Conservación de Productos de Pesca” (CECOPESCA), secretario xeral da 
“Federación Española de Asociaciones de Industrias de Transformación y Comercializadores 
de Productos de la Pesca y Acuicultura” (FEICOPESCA), director da revista “Industria Conser-
vera”, secretario da “Organización Interprofesional del Atún” (INTERATÚN), presidente de 
EUROATÚN, presidente do “Comité Internacional de la Sardina Pilchardus” (CISAP) e cónsul 
honorario da República de Polonia en Galicia. 

Lenda (L.):Que é ANFACO-CECOPESCA?  
Juan M. Vieites (J.M.V.): ANFACO-CECOPESCA e  
un organizacio n atí pica, no sentido de que con-
flu e dentro da mesma a variable asociativa, de 
estrita defensa dos intereses do sector marin o 
e alimentario, e a variable tecnolo xica e investi-
gadora a trave s do seu Centro Tecnolo xico 
(CYTMA), sen descoidar a prestacio n de servi-
zos especializados en materia de consultarí a e 
defensa legal, asistencia te cnica e prestacio n de 
servizos analí ticos. 
Cunha visio n tan integral e  evidente que ten a-
mos un papel protagonista na vida das empre-
sas do sector, representando actualmente a 
251 empresas. 
 

L.: Cando e por que se crea?  
J.M.V.: A orixe desta Asociacio n remo ntase a 
1904 cando un grupo de empresarios, todos 
eles, con fa bricas de conservas de peixes e ma-
riscos na rí a de Vigo, u nense ao obxecto de 
constituí r unha asociacio n para a defensa dos 
intereses que a todos eran comu ns.  Foi o co-
mezo do que hoxe e  ANFACO-CECOPESCA, a 
Asociacio n Nacional que integra a  pra ctica to-
talidade do sector conserveiro de produtos da 
pesca e a acuicultura, así  como a s empresas 
lí deres do clu ster da transformacio n de produ-
tos do mar. En 1977 comezarí a o seu proceso 
de ampliacio n a industriais doutras partes de  

Espan a e pasarí a a denominarse ANFACO. Ante-
riormente era con ecida como a Unio n de Fabri-
cantes de Conservas de Galicia.  
O motivo da creacio n desta asociacio n segue vi-
xente a  dia de hoxe:  a defensa colectiva dos in-
tereses deste sector. En ma is dun se culo de tra-
xectoria estas inquietudes foron cambiando pero 
nos comezos o problema de abastecemento da 
folla de lata foi tal, que mobilizou non so  aos con-
serveiros, seno n a  gran parte da poboacio n vi-
guesa de principios do se culo  XX, contribuí ndo 
co seu empuxe a  industrializacio n desta cidade. 
 

L.: Quen son os responsables neste intre?  
J.M.V.: A estrutura de ANFACO-CECOPESCA com-
ponse, en canto aos seus o rganos de goberno, 
dunha Xunta Directiva e dunha Asemblea Xeral. 
Pero como o rgano de asesoramento tecnolo xico 
e programacio n de actividades de cara cter cien-
tí fico-tecnolo xico destaca o Consello Reitor, no 
que tame n esta n representadas as Administra-
cio ns Pu blicas estatais e autono micas con com-
petencias no sector da pesca e a acuicultura, e a 
investigacio n. 
Dentro desta estrutura destaca o labor desenvol-
vido a nivel de xerencia pola Secretarí a Xeral de 
ANFACO- CECOPESCA e tame n a do seu Presi-
dente, aí nda que reservada ma is ben a funcio ns 
de cara cter representativo. 
 

L.: Que actividades e traballos realiza?  
J.M.V.: As nosas actividades ce ntranse en tres ali-
cerces basicamente, o relacionado coa tecnoloxí a 
analí tica, a asesorí a te cnica e legal, e a actividade 
investigadora. 
Pero tame n resultan importantes nosas activida-
des en materia de cooperacio n exterior; promo-
cio n, comercio nacional e internacional; e a pro-
teccio n do patrimonio e historia do noso sector, 
a trave s da Fundacio n Clu ster de Conservacio n 
de Produtos do Mar, da cal somos entidade pro-
motora, e que ademais xestiona o Museo ANFA- 

A ENTREVISTA d´a voz 

Por EQUIPO REDACTOR CENTRO REHABILITACIO N 



41 

A Voz de Lenda                                                                                                                                                      Decembro 2017 

CO, creado no ano 2004. 
 

L.: Fáganos una pequena aproximación a in-
dustria conserveira da Ria de Vigo?  
J.M.V.: Divulgar a historia da industria conser-
veira de Vigo, e  falar da historia contempora -
nea desta cidade. O sinal foi tal, que podemos 
afirmar Vigo como cidade que naceu da indus-
tria conserveira.  
O dinamismo da cidade e o seu espectacular 
desenvolvemento ao longo de todo o se culo XX 

parte de 1861 cando se instala a precursora 
fa brica de conservas  herme ticas da Rí a de Vigo 
por  Victor  Curbera na praia de Arealonga, en 
Redondela, pero e  a partir da de cada de 1880 
cando un grupo de emprendedores, Benigno 
Barreiras, Antonio Alonso  Santodomingo e 
Manuel Marí a Alonso Castro establecen as su as 
fabricas de conservas de peixes na praia de 
Guixar, no Areal,  iniciando o despegue do de-
senvolvemento socioecono mico de Vigo.  
A incipiente industria que comezou  a desen-

volverse a partir finais do  se culo XIX tivo un 
efecto ima n, en 1909 habí a na cidade corenta e 
catro fa bricas de conservas e oitenta de salga-
dura, dando traballo a 9.000 obreiras e obrei-
ros. Os empresarios conserveiros lideraron o 
impulso industrial da cidade, promoveron o 
desenvolvemento do porto  e  foron un grupo 
de presio n importante nas demandas pola an-
siada lin a fe rrea que conectase con el. Debido a   

necesidade crecente de materia prima incenti-
varon directa ou indirectamente tanto a cons-
trucio n naval como a pesca, do mesmo xeito 
que a industria  metalgra fica, metalu rxica e a 
madeireira, e por suposto necesitaban man de 
obra, sobre todo feminina, alimentando a ex-
pansio n urbana e a incorporacio n feminina ao 
mundo laboral. Vigo converteuse, no principal 
centro de construcio n de vapores peninsular, 
no principal porto e punto exportador de con-
servas de peixes europeo, nunha cidade aberta 
ao mundo. 
Este grupo de capita ns industriais favoreceron 
o desenvolvemento urbano da cidade e introdu-
ciron novos ha bitos nos modos de vida propios 
da “cultura burguesa” como a pra ctica de de-
portes; o tenis, o ciclismo, o fu tbol, a vela, o  
ho ckey, ao mesmo tempo que fundaban clubs 
como o Real Club Na utico de Vigo, Club de Cam-
po, Aeroclub, e outros de cara cter social como o  
Rotary Club de Vigo.  Cultivaron afeccio ns como 
a fotografí a, o ví deo e foron pioneiros na moto-
rizacio n de Galicia.  Algu ns ocuparon cargos re-
presentativos nas postos claves da cidade;  Al-
caldí a, Ca mara de Comercio, Zona Franca, e pro-
piciaron a chegada en 1956 da factorí a 
“Citroe n” asentando os alicerces do seguinte 
capí tulo industrial da cidade. A Asociacio n e o 
seu sector ten en unha longa historia que contar, 
unha historia que transcende aos seus protago-
nistas e que forma parte dos acenos de identi-
dade desta comunidade e, de Vigo en particular. 
ANFACO-CECOPESCA impulsou o Museo da in-
dustria conserveira para salvagardar e divulgar 
parte dun pasado que a todos e  comu n. Dende 
esta entrevista queremos convidarvos a con e-
cer o Museo ANFACO. 
 

L.: Que importancia cre que ten?  
J.M.V.: A industria conserveira da  Rí a de Vigo 
foi a que marcou a orixe e inicio deste sector no 
territorio galego e espan ol. Un sector que na 
actualidade ocupa unha posicio n estrate xica 
non so  a nivel comunitario, seno n tame n mun-
dial, pois o sector conserveiro de Galicia e  o 
principal produtor de conservas de peixe e ma-
risco na UE e segundo a nivel mundial. E , por 
tanto, un importante motor socioecono mico pa-
ra o litoral galego, asegurando o seu desenvol-
vemento e cohesio n territorial. 
Actualmente, aí nda que en nu mero de indus-
trias conserveiras a Rí a de Arousa aglutina ma is 
fa bricas de conservas, a Rí a de Vigo non so  aco-
lle a empresas conserveiras de longa tradicio n, 
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seno n  tame n continua sendo a sede deste sector 
tan arraigado en Galicia, en canto a que a su a aso-
ciacio n e centro  tecnolo xico, ANFACO – CECO-
PESCA, localí zase na cidade de Vigo. 
 

L.: Cara o futuro, pensa que é sostible?  
J.M.V.: Si, pois o sector ten non so  unhas so lidas 
bases froito da su a experiencia, tradicio n e  
“know-how” (saber facer), seno n tame n unha ca-

pacidade de emprender baseado nunha estrate-
xia clara de aposta polo binomio internacionali-
zacio n-innovacio n, que lle permitira  seguir sendo 
competitivo nos mercados nacionais e internacio-
nais. 
Todo iso debe ser complementado por unha coo-
peracio n entre todos os elos do complexo mar – 
industria e reforzado polo apoio institucional, 
pois este sector enfro ntase a diferentes condicio-
nantes na contorna no que opera que esixen ta-
me n dun forte compromiso institucional, como 
lexislador e  garante da vixilancia e control da 
normativa vixente. Con iso refí rome, a  vital nece-

sidade de garantir un abastecemento sustentable 
a  industria e un “level playing field” (igualdade de 
condicio ns) no mercado. 
Sen du bida, a industria conserveira galega, da 
man do clu ster mar-alimentario representada 
por ANFACO- CECOPESCA, seguira  sendo un dos 
sectores craves no futuro, tanto da economí a ga-
lega como a nacional, xerando un elevado nivel  

de emprego directo así  como unha elevada ri-
queza, o cal augura un futuro prometedor para 
esta industria, e dado a su a capacidade de 
arrastre, para todo o sector da pesca e acuicul-
tura galego. 
 

L.: En que situación están os recursos mari-
ños dos que se nutre a industria?  
J.M.V.: A sustentabilidade e  un aspecto de vital 
importancia para o complexo mar-industria no 
seu conxunto, o cal, indubidablemente traballa 
para lograr que os recursos pesqueiros dos 
que dependen gocen dunha boa sau de que per-
mita ter peixe para o man a . 
Por iso, e  fundamental que se tomen as medi-
das necesarias para asegurar que os  stocks 
pesqueiros ato pense en boas condicio ns e que 
a su a sustentabilidade estea garantida, xa que 
a nosa industria e  plenamente consciente da 
necesidade de contribuí r ao desenvolvemento 

dunha pesca plenamente respectuosa co medio 
ambiente, traballando para mellorar a selecti-
vidade das artes de pesca e impulsar unha pes-
queira ma is respectuosa co recurso. 
 

L.: Que importancia ten este sector con rela-
ción ao emprego?  
J.M.V.: A importancia e  maiu scula, non so  por-
que este sector rexistra en Galicia unha cifra 
superior a 11.000 traballadores, seno n porque 
ademais ANFACO-CECOPESCA participa na ne-
gociacio n do Convenio Colectivo sectorial, ve-
lando así  pola existencia dun marco laboral 
equilibrado, flexible e seguro, en tanto tal mar-
co redunda na competitividade das empresas e 
permí tenos seguir crecendo ano tras ano nesta 
comunidade, tanto en emprego como en di-
mensio n/estrutura empresarial. 
 

L.: E con relación a industria?  
J.M.V.: Galicia conta no momento actual con 
ma is de 60 empresas que elaboran ao redor de 
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 300.000 toneladas de conservas pescados e 
mariscos e que facturan 2.000 millo ns de Eu-
ros ao ano, representando, por tanto, o 87% do 
volume total producido en Espan a e ma is do 
75% da facturacio n do sector. Ademais, esta 
industria comercializa ma is do 45% da su a 
producio n nos mercados exteriores, estando 
presentes en ma is de 100 paí ses dos cinco con-
tinentes. 

O produto estrela do sector galego son as con-
servas de tu nidos, pero debemos destacar que 
a industria conserveira galega converteuse 
nun referente pola ampla gama de prepara-
cio ns e presentacio ns de peixes e mariscos que 
elabora. 
Ser a rexio n de Espan a que ma is conservas de 
peixes e mariscos produce lo grase xerando, 
como se comentou anteriormente un emprego 
superior a 11.000 traballadores cunhas eleva-
das taxas de estabilidade, o que leva a repre-
sentar o 6.5% do emprego industrial da comu-
nidade galega e que este sector represente o 
3.5% do PIB. 
 

L.: Que cree que deberiamos  terlle pregun-
tado e non o fixemos?  
J.M.V.: Quizais ma is que unha pregunta unha 
reflexio n, onde podemos destacar que: 
As du as ma ximas que sempre caracterizaron 
ao sector, innovacio n e internacionalizacio n, 
seguira n sendo as ferramentas crave e funda-
mentais para a competitividade futura do com-
plexo mar–industria, onde ANFACO-
CECOPESCA seguira  acompan ando a este sec-
tor  
 

L.: Díganos o seu titular para esta entrevista.  
 

ANFACO-CECOPESCA.  
MOITO MÁIS QUE UNHA  

ASOCIACIÓN. 

NA PEL DO TEMPO 
Por RICARDO DOCAMPO 
 

El depositaba as súas esperanzas na pel do 

tempo. De modo co seu gastado e vello re-

loxo marcaba tódalas horas que se pasaba 

divagando, e tamén facendo provisión dos 

seus gastados minutos para logo tentar cele-

brar unha festa cos trasnos do tempo. Podí-

aselle ver no seu rostro a felicidade sobre-

vinda cando algún trasno era capaz de 

arrincar un sorriso a alguén tan entregado 

ao exercicio da sobriedade. Era coma se o 

seu ser navegase no mar do tempo. Coma 

se fose un agasallo dos deuses a súa boca 

esbozaba un gran sorriso para tentar bailar 

nun almanaque colocado no chan nun cír-

culo. E tentando escapar do máis hipnótico 

dos sopores, adoitaba ir onde atopábase 

máis cómodo e feliz. A saber investindo as 

horas na pel do tempo e só así era capaz de 

durmir tras innumerables e esgotadoras 

exequias polos poemas que xacían libres e 

serenos sobre o seu caderno de quimeras. 

Navegando coa mente, que en realidade era 

un modo de abrazar a memoria do tempo. 
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ARCADE CON OSTRAS 
Por QUINO ALJÁN, JOSE ANGEL BEMPOSTA e PATRICIA IGLESIAS 
 

Sería imposible falar de Arcade sen falar das ostras. De feito, a festa que máis identifica 

a este municipio de Soutomaior é a Festa da Ostra, que se celebra na parroquia de Ar-

cade o primeiro fin de semana do mes de abril. Nesta pódense degustar os saborosos 

moluscos que se crían nas marxes da ría de Vigo. 

A ostra de Arcade é, sen dúbida, a máis cotizada 

do mercado e a pioneira en comercializarse e ex-

portarse fóra de Galicia. É a variedade "ostrea 

edulis", tamén chamada ostra plana, e recoñécese 

por un sabor ligado ás augas nas que se cría, na 

desembocadura do río Verdugo. Esta variedade 

atópase nas costas atlánticas, dende Noruega ata 

o sur de Marrocos. 

Cada vez hai menos bancos naturais de ostras nos 

fondos das rías galegas. O habitual hoxe é que se 

cultiven en viveiros aproveitando as bateas ou 

plataformas de cultivo. As ostras inmaturas, as 

sementes de ostras,  colócanse en cestos redon-

dos, unhas encima doutras, e mergúllanse en auga 

ata a súa recollida, unha operación que necesita 

en total de dous ou tres anos de espera ata que a 

ostra adulta alcanza o tamaño comercial (entre 

seis e sete centímetros). 

Hai moitos séculos, preparábanse as ostras friti-

das, que se facían en escabeche e enviábanse en 

pequenos barrís de madeira á corte madrileña. 

Parece que os Austrias e os Borbóns apreciaban 

moito este exquisito marisco. 

A lenda atribúe á ostra poderes afrodisíacos. Din 

que Casanova recuperábase con ostras dos seus 

excesos amorosos e os gregos comían po de ostra 

en tempos de decadencia sexual.  

Os políticos gregos gustaban das ostras non só 

polo seu sabor, senón porque nelas escribían 

as súas votacións para apartar do poder aos 

seus rivais, aos que, como é sabido, 

"condenaban ao ostracismo", con 10 anos de 

desterro. 

A primeira Festa da Ostra en Arcade organi-

zouse no ano 

1987. A idea par-

tiu dos ostreicul-

tores da zona que 

consideraron co-

mo idónea a vila 

de Arcade para 

esta celebración, 

xa que foron os 

pioneiros no con-

sumo, comerciali-

zación e exporta-

ción deste molus-

co, non só a ou-

tras partes de España, senón tamén de Euro-

pa. 

A idea nace coa intención de potenciar o con-

sumo da ostra, xa que ten un importante papel 

na economía da vila, e desta forma proxectar a 

imaxe de Arcade como punto de referencia na 

produción e comercialización da mesma. 

A ostra gusta polo sabor ao mar no que se 

cría, polo seu frescor, pola súa textura. Gustan 

máis cando se comen na propia festa ou en 

restaurantes especializados, nos de toda a vi-

da. É raro que os turistas que pasen por Arca-

de non paren a comer ostras.  

Pero podemos ter moi boas ou moi malas ex-

periencias. É de sabedoría popular que cando 

comes ostras e estas  te sentan mal, pódenche 

sentar mal de novo e non querer volver a pro-

balas máis. 
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AS REFLEXIO NS DE BENJA  
Por BENJAMÍN NOGUEIRA 
 

O ser humano e  a causa e a so-
lucio n de to dolos problemas. 
Existe unha simbiose entre o 
ser humano e o mar, entre o ser 
humano e a natureza, unha 
simbiose que aporta beneficios 
de tipo econo mico e ecolo xico. 
Se o mar e  maltratado e  malo para o 
mar e malo para o ser humano, o 
que rompe es simbiose.  
O mar segue a ser bastante descon e-
cido para o ser humano, pero tame n 
e  maltratado e ignorado por este. 
Todo na natureza e  cí clico e o ser 
humano esta  rachando ese ciclo, non 
o esta  a respectar. 
O amor ao mar e a  natureza hai que 
fomentalo dende a infancia, na casa 
e na escola. Como di un proverbio 
a rabe “cada vez que bebas auga pen-
sa na fonte” 
Aí nda que o planeta trocara, segue 

sendo un lugar magní fico. Serí a bo 

ter un maior con ecemento do mar e 

da natureza, porque o que se con ece 

a mase. 

COMEZAMOS DICINDO 
Por JOSÉ LUIS EZAMA 
 

Din que hai unha beira onde o mar ponse a falar 
con no s e non cala, son millo ns de anos fala ndo-
nos da liberdade. 
No s temos unhas normas que non podemos abandonar e 
un re xese por unhas circunstancias sen deixar por elas 
de ser libre. 
Fai pouco observando pensei que non hai mellor poesí a 
que unha onda do mar. 
A no s tocounos traballar fronte a area gardando os nosos 
segredos, non vai ser que nos pon amos a falar e non ato-
pemos resposta. Porque tame n hai que escoitar e iso e  o 
que nos toca, e traballar nel e non para el sen contarlle 
os nosos segredos que se perderí an na inmensidade. 
A veces penso que dun vera n a outro o mal lembrase de 
min, das min as promesas, das horas de estar preto del, 
sen contarlle os meus segredos pero sentí ndome ouvido 
e coa necesidade de corresponderlle estando un a caro n 
doutro compartindo sen medida do tempo os son os e os 
segredos. 
Non se pode pensar que e  un elemento da natureza que 
mata e da de comer, contan que e  onde naceu a vida, del 
vimos para seguir acompan a ndoo e seguir vivindo.  
A cada paso somos mais marin eiros vivimos no mar e do 

mar. Sabemos onde esta  a ribeira, o difí cil que e  alcanza-

la e os hai que queren chegar a ver nela a outros que vi-

ven inmersos na existencia basta que son a nosa vida. 

É unha billa do cuarto de baño, nunha 

pía de mans, cada vez que un pisa no 

pedal sae auga. Máis non só é auga o que 

sae, tamén van saíndo animais mariños 

do máis vario pinto. 

Por ANA NIETO 

Serea alegre e catarina. Sae do mar e pou-

sase nunha chora, bota uns cantos do 

mar coa súa arpa especial de dous peixes. 

É un día solleiro e tras dela os golfiños non 

deixan de dar chimpos. 
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GRANDES ANIMAIS MARIN OS NAS NOSAS AUGAS 
Por MARÍA PROL REJO 
 

Nos u ltimos meses  avistouse nas nosas rí as grandes animais marin os que dificilmente 

pensamos que poderí amos ver nestas augas. 
Segundo o BDRI (Bottlenose Dolphin Research Institute), tame n con ecido como o Instituto de Inves-

tigacio n de Arroases con base n´O Grove, dende setembro avistouse en cinco ocasio ns a balea azul, 

ducias de baleas Fin, baleas Minke, baleas Sei e unha balea Xibardo. Todas nos exteriores das rí as bai-

xas, parece que Galicia estase a converter nun paraí so para as baleas. 

 

A balea Azul e  un animal incrible, o mamí fero 

ma is grande do mundo. Pertence ao tipo de 

“baleas de Barbados”. Son baleas moi grandes 

que poden medir ata 30 metros de longo e pe-

sar ao redor 190 toneladas. Pero a pesar do 

seu taman o e o seu peso, pode moverse rapida-

mente na auga. 

A balea Fin ou balea de Aleta e  o segundo ani-

mal de maior taman o no mundo. Pode mergu-

llarse ata profundidades de 230 metros e emi-

tir sons de baixa frecuencia de ata 188 decibe-

lios. Estes sons non son audibles para o ser hu-

mano, pero poden ser detectados por outras 

baleas Fin ata 850 quilo metros de distancia. 

Poden crecer ata 27 metros de lonxitude e pe-

sar ata 120 toneladas. Posu en un corpo delga-

do, capaz de alcanzar velocidades de ata 37 

km/h. Estas baleas, sendo moito ma is ra pidas 

que moitas outras especies de balea, non foron 

cazadas a gran escala ata que se desenvolveron 

os barcos baleeiros ma is ra pidos e o arpo n ex-

plosivo como parte da industria baleeira co-

mercial. Antes diso, era unha das especies de 

ceta ceos ma is abundante nos oce anos. As pra c-

ticas de cacerí a reduciron seriamente as pobo-

acio ns.  

As baleas Minke son as ma is pequenas e as ma is 

abundante dos rorcuais. Ten en un focin o de pun-

ta, unha lin a da boca recta e unha longa crista ao 

longo da cabeza con dous espira culos.  As baleas 

Minke parecen ser principalmente solitarias, aí n-

da que investigacio ns recentes revelaron que son 

ma is sociais e comunicativas do que se crí a ante-

riormente. Son nadadoras relativamente ra pidas, 

a s veces realizan saltos e espirais, son moi acti-

vas. Estas baleas poden permanecer baixo o auga 

durante aproximadamente 20 minutos.  

E  pouco probable que naden na proa das embar-

cacio ns, pero poden facelo acompan a ndoas a cer-

ta distancia e po dense observar algunhas veces 

alimenta ndose preto da superficie xunto a banda-

das de aves marin as. Ato panse nos oce anos de 

todo o mundo. Prefiren temperaturas ma is baixas 

e son menos comu ns en augas tropicais. Durante 

o inverno despra zanse cara augas ma is ca lidas e 

no vera n mo vense ma is preto dos polos, aí nda 

que se sabe que algunhas poboacio ns permane-

cen na mesma zona durante todo o ano. 

A balea Sei e  a menos con ecida das especies da 

familia Balaenopteridae. O nome "sei" prove n da 

palabra norueguesa "sei" que refire ao carboeiro, 

unha especie de peixe que adoitaba verse ao mes-

mo tempo que esta balea. Distribu ese en todas as 
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augas do mundo, incluí ndo a rexio n suba rtica e 

subanta rtica onde viaxan para alimentarse no 

vera n, con todo non se atopan no mar Medite-

rra neo nin no mar Ba ltico. Po dense ver xeral-

mente en pequenos grupos. Cando o alimento e  

abundante po delas ver en maior nu mero.  

A balea Xibardo e  recon ecida por ser unha das 

especies de grandes baleas ma is ene rxicas, cos 

seus espectaculares saltos, golpes de aleta cau-

dal e pectorais. Algo curioso destas baleas e  

que os machos cantan as cancio ns ma is longas 

e complexas do reino animal. As cancio ns con-

sisten nunha serie de asubí os, berros e profun-

das chamadas sonoras divididas en "versos" 

cantados nunha orde especí fica, que poden du-

rar ata media hora. Os machos dun mesmo 

a rea nun territorio reprodutivo cantan as mes-

mas cancio ns, que van cambiando gradualmen-

te no tempo. 

As Xibardo son capaces de desprazarse a 

25km/h ou ma is, con todo durante as su as mi-

gracio ns despra zanse ma is lentamente, des-

cansando e socializando ao longo do camin o. 

Os machos desta especie realizan longas via-

xes. Cada poboacio n destas baleas posu e a su a 

propia ruta migratoria, pasando xeralmente os 

invernos en augas ca lidas, de baixas latitudes 

ou tropicais, onde se reproducen e dan a luz a s 

su as crí as, mentres que durante primavera, ve-

ra n e outono, alime ntanse en augas ma is frí as, 

polares ou de altas latitudes. 

Ademais atopa ronse outras seis especies de 

ceta ceos como o golfin o comu n, marsopa, cal-

deiro n comu n, caldeiro n gris e zifio comu n. 

Contan os vellos da zona que cando saí an ao 

mar as candorcas metí anse no medio dos apa-

rellos e rompí an todo. Isto foi motivo de que  

intentasen asustalas e botalas fo ra das zonas de 

pesca. Hoxe en dí a, cando collemos o barco cara 

as Cí es, esperamos impacientes atoparnos con 

algu n destes animais. 
 

COMO CURIOSIDADE… 

Sabí as cal e  o animal ma is grande do mundo? Sa-

bí as que pode vivir nas nosas costas? Sabí as que 

se atopou un espe cime nas Illas Cí es de 30 metros 

de lonxitude? Sabí as que a mesma especie pode 

chegar a medir 60 metros? Estamos a falar do li-

neus longissimus, tamén chamado “verme 

cordo n de bota”. E  un dos animais ma is longos da 

Terra. Certos espe cimes achados na costa, ao ser 

desenrolados (pois adoitan estar así  ao estar ex-

postos na baixamar) chegan a medir ata aproxi-

madamente 50 metros. No seu ha bitat natural, en 

Gran Bretan a, atopouse un exemplar de 60 me-

tros. Ten un corpo brando e fra xil de cor parda, 

con lin as claras que o percorren lonxitudinalmen-

te e algo baboso. 
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CEMITERIO 

JAIME VIQUEIRA VEIRAS 

Cemiterio de soños  

cemiterio de mariñeiros 

no seu fondo un moño 

no seu ceo uns carreiros. 
 

Cemiterio de armas perdidas 

refuxio de valentes 

morea de feridas 

mornas e quentes. 
 

Cemiterio de vagabundos 

cemiterio cheo de sal 

cemiterio de moitos mundos 

cemiterio cheo de cal. 
 

Recuncho de peixes  

recuncho de recordos 

illados non os deixes 

para que non sexan mortos. 
 

Todo isto e máis, é o mar 

a min non me da igual 

pensamentos de abafar 

o gran cemiterio residual. 

O MAR  
 

PATRICIA IGLESIAS 
 

Encántame bañarme nas ondas do mar. Gústame sentir o auga sobre os 

meus pés. Gústame chapuzar no auga, o que cura moito as miñas pernas e a 

miña pel. Encántame o mar porque é vida para min. É o máis fermoso que 

temos en Galiza.  

O mar é a vida, e témolo que coidar.  

NON TES PREZO 

JAIME VIQUIERA VEIRAS 
 

Os barcos son barcos grazas a ti 

os peixes son peixes por facerte ser 

a terra non sabe canto es feliz 

e outros planetas queríante ter. 
 

Chegas cos teus poderes a calquera recuncho 

es o máis forte que coñezo 

teu aroma chega ata o mesmo fiúncho 

e para min, sinxelamente, non tes prezo. 
 

Es tan inmenso como a imaxinación 

enches calquera oco ceibe 

por non ter, non tes nin condición 

nin terra que che leve. 
 

Dáslle forma a todo o mundo 

es liquido finito de ouro 

e todo isto ben xunto 

fai de ti ser inmenso e afouto. 
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O MAR I 
ANA NIETO 

 

Vital 

azul, verde  

grande, pequeno  

frío, morno  

enxeñoso 

maxestoso, xeneroso 

divertido, xigante 

o noso, o voso  

o mar. 

PARA QUE TE LEMBRES DE MIN 

JAIME VIQUEIRA VEIRAS 
 

Campos cheos de auga morna 

tranquilidade a moreas 

ceos cheos de estrelas na túa honra 

coas que teus beizos estreas. 
 

A claridade chega ao teu fondo 

no que bicar é moi doado 

aínda que sexas un pouco tonto 

para facer un sinxelo recado. 
 

Preto da túa alma, estou aí 

preto dun silencio eterno 

cando nos teus brazos caín 

aínda sendo moi neno. 
 

Xa sei que chegarás á eternidade 

coma nunca, coma sempre 

douche do meu corazón a metade 

para que de min te lembres. 
RICO E FAMENTO 

JAIME VIQUEIRA VEIRAS 
 

Tes moitos recordos 

tes moitas lembranzas 

estás cheo de mortos 

polas túas andanzas. 
 

Teu futuro é incerto 

pola furia do home 

que deixa o ceo aberto 

e a súa cobiza o come. 
 

As túas inquedanzas son as nosas 

non tes apuro para acabar con nós 

porque aínda non temos fosas 

pero che prego que non nos deixes sós. 
 

Es moi rico e famento 

es o deus do planeta 

pode con calquera cemento 

tamén soterras ata os cometas. 

O MAR 
EQUIPO REDACTOR 

CENTRO DE REHABILITACIÓN 
 

O mar está en calma 

como un bico na alma 

miro o ceo e está a lúa 

reflexado en ti, mar 

como unha fermosa posta 
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O MAR 
RAÚL CASTAÑO 

 

Fonte salgada de vida 

na que seres habitan 

morte e mais vida 

vida mais ledicia. 
 

Reserva dos homes 

alimentos recollen 

zona de guerra continua 

pois é lei de vida. 
 

Aquí, seus inquilinos 

loitan por sobrevivir 

día a día a balanza dirá 

sempre a favor duns poucos. 
 

Os xigantes engolen aos cativos 

balanza ao seu favor 

pois gaña o superior 

en tamaño intelixencia e dedicación. 
 

Artes de pesca ancestrais 

coñecemento herdeiro 

de peixe grande e cativo 

de pai a fillo compártese coñecemento. 
 

Como pai a fillo mariñeiro 

recollendo froitos mariños 

alimentos conseguidos 

do mar cheo e vivo. 

ONDAS 

JAIME VIQUIERA VEIRAS 
 

Ondas bravas e certas 

ondas afastadas e abertas 

que ondean lonxe de nós  

que levan ao fondo os corazóns. 
 

Ondas embravecidas polo sol 

ondas de outro mundo 

non sabemos se son mellor 

que un triste vagabundo. 
 

Ondas que acarician os nosos osos 

ondas que nos deixan e nos levan 

ondas que tamén nos deixan coxos 

ondas pequenas que medran. 
 

Ondas infinitas 

ondas xigantes e bravas 

ondas que berran coma pitas 

ondas que nos sacan as canas. 

O MAR IIi 
ANA NIETO 

 

Estrela que se cerne sobre o mar, 

o dereito e ao revés 

estreliña solleira mollada sobre o mar, 

que todo o ves 

estrela estreliña estrelada sobre o mar.  
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NON COÑECERTE É UNHA 

CONDENA 

JAIME VIQUIERA VEIRAS 
 

As cores do ceo son teu sinal 

vento que poñe os cabelos de punta 

túa auga é doce pero con sal 

cores, vento, auga, todas xuntas. 
 

O tempo non importa nada 

aínda que non saibas o que é 

nunca fará cambiar túa alma 

para porte sempre en pé. 
 

Percorres o mundo enteiro 

pareces un vagabundo sen igual 

es galego como o mellor gaiteiro 

que coa súa gaita fai un gran mural. 
 

Non toda a xente te coñece 

outros si te desprezan 

é unha grande pena 

pois está é a túa condena. 

REFUXIO 

JAIME VIQUEIRA VEIRAS 
 

Refuxio de tódolos peixes 

refuxio de moitos homes 

sós non os deixes 

para saber os que comes. 
 

Refuxio de treboadas 

refuxio de piratas 

encantamento de fadas 

se te rebelas, matas. 
 

Teu poder é inmenso 

teu ruxir é bravo 

e cando en ti penso 

vólvesme o teu escravo. 
 

A choiva faite mais grande 

os ríos chegan a ti 

chegan mais cedo que tarde 

para facerme un pouco mais feliz. 

SINXELAMENTE POLO SEU ANTOLLO 

JAIME VIQUEIRA VEIRAS 
 

Sinxelamente as súas ondas van e veñen ao seu antollo. 

Sinxelamente os peixes tamén van e veñen ao seu antollo. 

Sinxelamente o sal mesturase ao seu antollo.  

Sinxelamente os seus dominios chegan a calquera parte, 

sempre ao seu antollo. 

Sinxelamente a súa bravura é brava polo seu antollo. 

Sinxelamente o mar é mar polo seu antollo. 

Sinxelamente os mariñeiros viven do mar pola inmensa ri-

queza ao seu antollo.  

O mar é unha forza desmedida, cando se pon bravo, ao 

seu antollo, sinxelamente. 
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AUGA E SAL 

JAIME VIQUEIRA VEIRAS 

Seméllasme imprevisible 

antóllasme fermoso 

para min me atopas incrible 

e sempre te atopo nun foxo. 
 

Auga e sal sen límites  

auga e sal en xusta medida 

con campás que repeniques 

e unha lingua perdida. 
 

As miñas bágoas fúndense contigo 

as miñas bágoas...  

na túa distancia atopo un amigo 

que na terra fan unhas lagoas. 
 

Na túa profundidade estiven  

auga e sal mesturadas 

que ai tamén malviven 

como se ai tamén vivisen fadas. 

O MAR ii 
ANA NIETO 

 

O mar 

calmo e quente, 

o mar 

liso e salgado, 

o mar 

despexado e sinxelo 

o mar 

barato, e caro 

o mar 

exasperado e arrebatado 

o mar 

mar e mar é o mar. 

SILENCIO 

JAIME VIQUEIRA VEIRAS 
 

Chaira infinita e salvaxe 

estepa mollada e sinxela 

nela nunca hai paraxe 

nin cara, nin cruz, nin moeda. 
 

Soidade profunda e misteriosa 

soidade profunda e brava 

marea moi preciosa 

como un campo cheo de fadas. 
 

Silencio bravo 

silencio tenro 

silencio sacro 

silencio eterno. 
 

Gamelas, chalanas, dornas, 

barcos e chalupas, riba de ti 

túa auga é quente, fría e morna 

e o teu silencio faime feliz. 

O mar 
EQUIPO REDACTOR 

CENTRO DE REHABILITACIÓN 
 

O mar comete vivo 

a destro e sinistro 

pero no fondo dis  

que bo é facer isto! 

Aínda que teña morriña. 



53 

A Voz de Lenda                                                                                                                                                      Decembro 2017 

Era filla do militar e diplomático José Ramón 

Sobredo Rioboo. Evangelina Sobredo viviu 

unha infancia cargada de traslados. Durante a 

súa nenez, seu pai, estivo destinado en Gran 

Bretaña, Estados Unidos, Portugal e Xordania. 

Dende pequena afeccionouse á música, com-

paxinando o castellano e o inglés nas súas can-

cións e primeiras composicións. Ao seu regre-

so a España, estuda a carreira de Dereito. Dei-

xou os seus estudos para dedicarse por com-

pleto á música. A súa lírica está vinculada ao 

existencialismo e á canción protesta feminista. 

Coñeceu a Julio Seijas e a Joaquín Torres que 

serían de gran importancia no comezo da súa 

carreira musical. En 1971 asinou contrato coa 

multinacional CBS. Gravou o seu primeiro tra-

ballo en solitario coas cancións “Mañana” e 

“Reuniros”. Esta última era unha especie de 

rogo para que se xuntasen de novo os Beatles. 

En 1972 un LP co título de Cecila inclúe temas 

en castelán e inglés. “Dama Dama” foi un éxito 

rotundo así como as existenciais “Nada de na-

da”, “Mi gata Luna”, “Fui” ou “Señor y dueño”. 

En 1973 aparece o seu segundo LP titulado 

Cecila II. Os temas deste album son variados e 

moi persoais como “Cuando yo era pequeña”, 

“Quedaré soltera”, “Si no fuera por que...” é un 

LP que trata de recordos, ecoloxismo, suicidio, 

etc. O maior éxito de toda a súa carreira foi o 

seu terceiro álbum publicado en 1975 “Un ra-

mito de violetas” xunto con esta canción des-

tacan “Mi querida España”, “Decir adiós” ou 

“Sevilla”. En 1975 gana o segundo posto no 

festival da OTI cantando “Amor de mediano-

che” grava entón o que sería o seu último LP 

co título desta canción. En 1976 chegou a edi- 

tar dous singles “Tu y yo” e “Una guerra”. Este se-

gundo tema trata sobre a guerra civil española 

como xa fixera noutra cancións. Pensando en lan-

zar a súa carreira en América do Norte, publicou 

un single “A million reasons”/ “Come the wind”. 

Xusto no seu mellor momento, no medio de galas 

estivais, actúa na sala Nova Olimpia, de Vigo. Na-

da máis terminar a súa actuación monta nun co-

che cos seus tres músicos para regresar a Madrid. 

Cara ás 6 da mañá na pequena poboación zamo-

rana de Oteros de Trasmonte chocan contra unha 

carreta de bois sen luces. O batería Carlos da 

Igrexa e Cecilia falecen. Tiña 27 anos. En 1983 

aparecerá o seu LP “Cancións Inéditas” ( CBS, 

1983) que recolle algúns temas con letra de Valle 

Inclán nos que estaba a traballar no momento da 

súa morte e outras cancións que foron descarta-

das de discos anteriores. Posteriormente publicá-

ronse outros discos recompilatorios e un máis de 

dúos necrófagos xunto a cantantes famosos que 

prefiro non comentar, pois son dos que cren que 

aos mortos hai que deixalos descansar en paz e 

non forzalos en dúos imposibles que, baixo o pre-

texto da homenaxe, non buscan máis que seguir 

explotando o filón comercial. 

Por ALBERTO LAGO 

O CLUB DOS 27 
Este é un club moi selecto de músicos que está aberto as 24 horas do día, non ten porteiro 
que impida a entrada e tampouco entrada que pagar. Así é como se denomina un grupo de 
músicos que comparten unha singularidade: ter morto aos 27 anos. 

CAPÍTULO VI 

CECILIA 
 

O seu verdadeiro nome era Evangelina Sobredo Galáns. Naceu en Madrid o 11 de 
outubro de 1948 e morreu en Oteros de Trasmonte o 2 de agosto de 1976.  
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ANATOLY KÁRPOV 
Por ALBERTO LAGO 
 

Anatoly Kárpov (Zlatoust, 23 de mayo de 1951) comezou a ter éxito desde moi novo. Con-
verteuse no mestre nacional máis novo da Unión Soviética en 1966 aos 15 anos de idade 
ao obter 10 puntos (+5-0=10) no torneo celebrado en Leningrado entre un equipo de mes-
tres e un de candidatos. En 1969 gañou o campionato mundial xuvenil xogado en Estocolmo e 
ao ano seguinte con 19 anos obtivo a norma de gran mestre internacional.  

A relación que estableceu co seu compatriota e 
xadrecista Semyon Furman foi fundamental na 
súa carreira pois este descubriu o seu gran ta-
lento e soubo cultivalo como ninguén.  
En 1973 obtivo o primeiro lugar no torneo de 
Leningrado co cal puido participar no torneo 
de candidatos ao título mundial. Tras vencer en 
cuartos de final a Lev Polugayeski (+3=5-0); 
debeu enfrontarse a Boris Spaski a quen derro-
tou (+4=6-1). Na final superou a Viktor Kor-
chnoi (+3=19-2). O feito da renuncia de Fis-
cher a disputar o título mundial con Karpov 
converteuno en campión mundial sen necesi-
dade de xogar unha partida. Isto fixo que se 
esforzase en demostrar que naquel entón era 
mellor do mundo. Defendeu o seu título en Ba-
guio 1978 (+6=21-5) e en Merano 1981 
(+6=10-2) ante Korchnoi. Gañou moitísimos 
torneos ata a aparición de Gary Kasparov.  
En 1984 debeu defender o título mundial con-
tra Kasparov no que tras ir gañando 5-0 este 
apuntouse tres partidas seguidas. Entón xurdiu 
o escándalo pois o presidente da FIDE Floren-
cio Campomanes tras máis de cinco meses de 
xogo cancelou o “match”.  
En 1985 é batido por Kasparov (+5=16-3), 
tras este, xogou tres encontros perdendo dous 
pola mínima e empatando o outro. Karpov caeu 
no desánimo tras o empate polo título mundial 
en 1987 e perder pola mínima en 1990. 
A partir de entón Karpov caeu nun período de 
desilusión e desánimo pois pensou que non 
podería recuperar o título. En 1991 xogou un 
disputado “match” contra Anand, que gañou 
pola mínima diferenza ao vencer a oitava parti-
da. En 1992 perdeu contra todo prognóstico 
contra Nigel Short por 4-6 en Linares.  
Con todo, tras o cisma no cume do xadrez mun-
dial que creou dous campionatos do mundo, ao 
separarse Kaspárov da Federación Internacio-
nal. A FIDE disputou a final do campionato 
mundial entre Jan Timman, finalista do torneo 
de candidatos e o campión mundial anterior, é 
dicir Karpov. Isto fixo que renacese e recupe-
rou o título en 1993 no “match” contra Jan  

Timman en Iacarta. En 1994 xoga de froma excel-
sa o torneo de Linares, ata ese momento o máis 
forte da historia, onde se impón por unha marxe 
de 2,5 puntos sobre os segundos ( Kasparov e 
Shirov). O triunfo en Linares permitiu darlle va-
lor ao seu título de Campión Mundial de Xadrez, 
versión FIDE, ademais que reavivou o interese 
nun novo “match” contra Kaspárov Campión 
Mundial de Xadrez, versión PCA, para a reunifica-
ción do Título de Campión Mundial de Xadrez.  
En 1996 defendeu o seu título fronte a Gata Ka-

msky gañando por (+6-3=9). En 1998 revalidou 
o título FIDE contra Anand onde empataron nas 
seis partidas regulamentarias (+2=2-2) impo-
ñéndose Karpov nos xogos rápidos (+2-0). Final-
mente, en 1999 negouse a defender o seu título 
da FIDE por incompatibilidade de opinións e pau-
latinamente afastouse dos primeiros postos da 
clasificación oficial.  

 

Estilo de xogo: 
Vladimir Kramnik describiu o seguinte sobre o 
estilo de Karpov, respecto da partida que perdeu 
en Linares 1994: "Eu tiña un final un pouco infe-
rior, nada preocupante; despois de facer xogadas 
normais, quedei en posición perdedora. Admito 
que despois da partida non podía entender que 
pasara e iso que eu estaba no “top ten”. Foi unha 
desas partidas nas que me sentín como un idiota, 
coma se non soubese nada de xadrez. Iso é algo 
que moi raramente ocorre aos xogadores de elite, 
pois polo menos un é capaz de recoñecer as ra-
zóns da derrota. Estas partidas son difíciles de 
describir. Hai algo nelas que non se pode enten-
der, unha especie de espírito karpoviano". 

CAMPIÓNS DO MUNDO DE XADREZ 
CAPÍTULO X 

Dous xenios. 
Kasparov  Karpov. 

Match de 1984. 
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A Eurocopa de fútbol de 1996 tivo lugar en Inglate-

rra, entre o 8 e 30 de xuño de 1996. Foi a primeira 

edición con 16 equipos participantes no torneo fi-

nal, dobrando os 8 anteriores equipos. Por primeira 

vez nunha Eurocopa instaurábase o denominado 

'gol de ouro'. Se un partido chegaba á prórroga, o 

que conseguise marcar antes proclamaríase cam-

pión. Curiosamente os dous finalistas víronse as ca-

ras na fase de grupos. 
 

Por EQUIPO REDACTOR CENTRO REHABILITACIÓN  

Alemaña asestou o 

primeiro golpe 

cunha vitoria clara 

(2-0) e resolveu a 

súa clasificación 

cunha goleada a 

Rusia (0-3) e un 

empate sen goles 

con Italia. Os che-

cos, pola súa ban-

da, repuxéronse da 

derrota inicial e metéronse en cuartos de fi-

nal a base de sufrimento, cunha traballada 

vitoria ante Italia (2-1) e un empate 'in extre-

mis' con Rusia (3-3). Un gol de Poborsky dei-

xou no camiño a Portugal en cuartos e os pe-

naltis meteron á República Checa na final tras 

superar na lotería a Francia. O camiño de Ale-

maña foi similar. Os teutóns gañaron a Croa-

cia (2-1) e agarráronse á sorte dos once me-

tros para deixar a Inglaterra, os anfitrións, ás 

portas da final. O partido decisivo tivo un de-

senlace emocionante e sen precedentes. 

Disputouse o 30 de xuño de 1996, no estadio 

Wembley de Londres.  

Os dous gañadores dos partidos de semifinais, 

Alemaña e República Checa, enfrontáronse nun 

único partido de 103 minutos. Alemaña viuse 

contra as cordas tras o gol de Berger ata que a 

Berti Vogts deulle por realizar un cambio que 

cambiaría o destino da final. Oliver Bierhoff en-

trou no minuto 68 ao terreo de xogo e bastáron-

lle cinco minutos para empatar o choque. Só hou-

bo primeira parte de prórroga porque o forte 

dianteiro alemán marcou o “gol de ouro” para 

Alemaña no minuto 103. A selección de Alemaña 

conseguiu o seu terceiro campionato, convertén-

dose no claro dominador de Europa, aínda que 

foi o seu primeiro gran torneo gañado como Ale-

maña unificada, pois as súas anteriores dúas Eu-

rocopas e os seus tres Copas Mundiais conse-

guiunas como Alemaña Occidental. 
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