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LADAIÑA DA MOURA

Espíritos do mal na escuridade.
Lumes, lumeiradas, cachelas e cacharelas.

San Xoans, fiúncho, codesos e fieitos machos,
polas de nogueira, malvas, herba Luísa,

romeu e artemisas.
Sardiñas nunha grela, viño e pan de bola.

Cacho fuxido de Martiño Dumiense
con auga de sete fontes
¡Quita o demo do corpo!

 Afasta a bruxa!
Tromentelo, folla de cana,

follas de nogueira con tres noces, fento rizado.
Que o demo non cague !

Silveiras e Cardos asilveirados.
Fóra Santa Compaña, fóra Santa Compaña!

Loureiro e allo para as aireadas.
E fume das herbas do cacho.

Tromentelo, tromentelo,
tromentelo  para o pelo.

Chuva de San Xoan, chuva de San Xoan,
que tolle o viño e non colle pan.

Resplandor das labaradas
pinta os diaños ocultos das noites pechadas.

Fuxide, fuxide!

Altares e cruceiros 
por penedos, encrucilladas, 
lagoas, castros e outeiros.

Mutado
non te aparezas 
no día sinalado

Mañás de san Xoán unhas corren e outras van.
  Ela Namoura

Afastados os perigos coa ladaíña da moura xa 
nada podemos temer. Tan só o medo das preguntas 
estrala en nós. Coma triquitraques. Coma faíscas de 
cores na cabeza. Coma bolboretas na catedral.

 ¿Como era a vida dos mariñeiros das dornas 
de Tope nos anos vinte do século pasado? Un deses 
mariñeiros está aquí para contalo. A tope! 

¿Quen son as viaxantes misteriosas que para 
ir á tundra ártica paran un chisco na Arousa? 

¿Porque os golfiños non fan descompresión 
cando soben das grandes profundidades e non 
sofren embolias de nitróxeno? 

¿Por que en trinta anos de Reforma a brétema 
do esquecemento non nos deixou ver a realidade da 
represión franquista no mundo do mar? ¿É que os 
delictos de asasinato prescriben ós cinco anos como 
os de facenda?

 E por último unha pregunta intrigante. Agora 
que os científicos xa se decantan por afirmar que foi 
primeiro o ovo ca galiña xa só nos queda por dilucidar 
o seguinte enigma: ¿A Illa toma o nome da Ría, ou a 
Ría toma o nome da Illa?

A edición desta Revista esta subvencionada pola Dirección 
Xeral de Política Lingüística - Xunta de Galicia.

Enderezo Postal
A.C.D. Dorna
Rúa Con do Moucho, s/n
36626 - Illa de Arousa
Enderezo Páxina Web
www.acddorna.com
Correo Electrónico
acddorna@wanadoo.es

REDACCIÓN - EQUIPO 
Javier Santiago Pena (Coordinador)  
Xoan Dopico Orjales 
Dolores Barreiro Santos 
José M. Villanueva Guimeráns 
J. Javier Blanco Castiñeira 
Maica Otero Cores 
Ramón Gago Rodríguez

TLF. CONTACTO -  646854598



san xoán 06

3

In Memoriam

Din que nunha guerra civil, non existen 
nin vencedores nin vencidos, todos perden. Se 
ben na do 36, os fascistas quixeron deixar ben 
claro quen foran eles os que gañaron.

En Galicia, pódese dicir que practica-
mente non existiron combates militares, polo 
que xa dende os primeiros, sófrese de maneira 
desmedida as represalias dos fascistas.

Falemos agora daqueles veciños, dos no-
sos, que dunha maneira ou doutra foron perse-
guidos - e algúns asasinados - polos franquistas, 
naqueles tristes tempos dende xullo de 1936 
en diante.

Nun consello de guerra foi condenado 
a morte José Búa Laredo, sendo fusilado na 
Caeira en 1936, ó parecer o mesmo día que 
Alexandre Bóveda. José Búa era o presiden-
te, dende a súa fundación do PSOE na Illa, en 
1933 organiza e preside a primeira celebración 
do 1º de maio no Con do Forno

Na Illa, a represalia fascista creou varios 
mártires, un na persoa de Narciso Suárez Lojo, 
encargado da conducción do correo entre Vi-
lanova e a Illa, e todo por axudar a escapar a al-
gúns republicanos perseguidos. Este é o parte 

municipal onde se da conta do seu axustiza-
mento, na misiva nº 753 remitida o 1 de maio 
de 1937 polo administrador principal de Co-
rreos de Pontevedra: 

Neste “Ano da Memoria” no que se cumpren 70 anos do le-
vantamento dun grupo de militares contra o goberno legalmen-
te constituído en España, quixera facer unha humilde homenaxe 
a todos aqueles homes e mulleres que en moitos casos deron a 
vida por defender uns ideais e polo tanto un xeito de ver e sentir 
a vida.

José Búa Laredo 
Presidente do PSOE da Illa de Arousa 

Fusilado en 1936 xunto Alexandre Bóveda
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   “Fusilado el que fue contratista de la 
conducción del correo entre Villanueva de 
Arosa, NARCISO SUÁREZ LOJO, a las 7 horas 
del día 17 de abril último, en virtud de sen-
tencia firme recaida en la causa nº 836 ins-
truida en juzgado Militar de la plaza, intereso 
de Vd....”

 Outros paseados polas armas foron 
Santiago Otero “Pajares”, o presidente da 
“República Independente de A Illa” naque-
la broma feita en 1934. Foi paseado en 1936, 
aparecendo o seu cadáver na praia de Area 
da Secada, volvendo a desaparecer no mar, 
ó parecer cheo de pedras. Luís Castro Lojo, 
paseado en 1936 e enterrado nunha fosa co-
mún en Vilagarcía. 

 Na Illa tamén buscou refuxio un dos 
alcaldes republicanos de Vilagarcía, Elpidio 
Villaverde Rey, quen axudado por algúns ve-
ciños puido subsistir ata que emprendeu ca-
miño do exilio.

Afogado en estrañas circunstancias 
apareceu o mozo coruñés José Eiroso Davila, 
fronte á praia do Areoso o 13 de marzo de 
1941. Tiña 18 anos, e todo da a entender que a 
man dos falanxistas segou esta xoven vida.

O Boletín Oficial da Provincia de Ponte-
vedra do 1 de setembro de 1936, daba conta 
da medida adoptada polo gobernador civil 
Ricardo Macarrón, suspendendo dos seus car-
gos a un total de 420 mestres e mestras, entre 
eles ós da Illa don Antonio Gestal Rodríguez, 
e don Luís de Saa Bravo, este mestre do Pósito 
insular, o cal pasaría a exercer no León XIII de 
Vilagarcía.

 Pero co remate da guerra o 1º de 
abril de 1939, non acabou o pesadelo para os 
insulares, posto que despois viñeron os xuí-
zos sumarísimos e todo tipo de represalias.

En setembro de 1940 nun Consello de 
Guerra, e acusados do delicto de axudar á 
rebelión contra o Golpe de Estado, son con-
denados a 12 anos e un día de reclusión 
temporal os veciños de A Illa Luis Bóveda 
Iglesias e Manuel Abuín Alcalde (este natu-

ral de Rianxo). Do primeiro, a Delegación da 
Falanxe en Vilagarcía sinala en decembro de 
1942, que foi secretario do partido Socialista 
na Illa, e que estivo “Escapado por los montes 
presentándose más tarde al Comandante de 
la Guardia Civil Sr. Blanco”.

De Manuel Abuín, de profesión albanel, 
tamén militante socialista, sinálase que “An-
duvo escapado por los montes en unión de 
otros y después de varios meses se presentó a 
las autoridades de la localidad”.

No Tribunal Rexional de Responsabili-
dades Políticas de A Coruña, son condenados 
a unha multa de 150 pesetas.

Contra varios veciños de A Illa se in-
coaría expediente o 4 de xullo de 1941, ó 
seren xulgados polo Tribunal Rexional de 
Responsabilidades Políticas de A Coruña. Os 
nomes e acusacións son:

A Juan Otero Maeztú, de 43 anos, casa-
do, de oficio soldador, acúsano de pertencer á 

Santiago Otero “Pajares”

Asasinado no 36



san xoán 06

5

Agrupación Socialista, e de que escribía arti-
gos “marxistas” no periódico pontevedrés “La 
Hora”, figurando como axente de enlace de 
Taffall, Pampín, Caamaño e Xermán Adrio, de 
Pontevedra. 

De Manuel Ferro Abalo, de 47 anos, casa-
do, natural de Vilanova e veciño de A Illa, faise 
constar que  apesare de non ter pertencido a 
ningunha sociedade ou sindicato de esquer-
das, nunha lista que figuraba no suprimido 
posto da Garda Civil de A Illa, figura como  “co-
munista”, e partidario do seu ideal. 

Juan García Outeda, de 26 anos, solteiro, 
mariñeiro, veciño de A Illa. Del sinálase a súa 
pertenza ó Sindicato de Oficios Varios (UXT), 
do que era membro moi destacado, sobre todo 
nas manifestacións.

Fidel Dios Besada, de 28 anos, casado, ma-
riñeiro. Xa falecido nestes intres.

Acusan a Ventura Otero Rial, de 24 anos, 
solteiro, mariñeiro insular, de ter pertencido ó 
Sindicato de Oficios Varios (UXT), e de facer 
propaganda e, de asistir ás manifestacións.

De Manuel Barreiro Ferro, de 30 anos, sol-
teiro e mariñeiro, afiliado á Agrupación Socia-
lista, tamén o acusan dos anteriores cargos.

Contra Manuel Outeiral Romay “Patón”, 
de 45 anos, casado, caen máis cargos. Sinálase 
que foi un dos fundadores da Agrupación So-
cialista de A Illa, sendo vocal da mesma, acu-
sándoo dun “furibundo izquierdismo”. Expon-
se que foi detido nos sucesos de outubro de 
1934, e procesado gubernativamente pola súa 
participación directa na folga de A Illa e por 
coaccionar ós industriais a que pechasen os 
establecementos;  de que formaba parte en tó-
dalas manifestacións de carácter esquerdista e 
sempre á cabeza das mesmas; tamén acúsano 
de que ó inicio do Movemento, cando o alcal-
de de Vilagarcía Elpidio Villaverde se refuxiou 
na Illa, era membro da súa escolta.

En canto a Manuel Nine Romay, declara 
que foi socialista ata agosto de 1934. Precisa-
mente dende outubro de 1934 atópase impedi-
do por mor dunha parálise xeral progresiva.

En canto ó veciño José Santiago Seño-
ráns, sinálase que está mobilizado no Fronte.

Andrés Mougán Cores “Tormenta”, Ma-
nuel Iglesias Díos, Segundo Nine Fernández, 
José Nieto, Francisco Vázquez Patón, Faustino 
Viñas Suárez, Avelino Fuentes García, Juan Váz-
quez Patón, Benito Fuentes García, Manuel Rial 
Chaves, Jesús Besada Ribas, Ramón Otero Ote-
ro, Manuel Fariña Piñeiro, Emilio Dacosta Bravo, 
José Rivas Santiago, Marcelino Vidal Fernández, 
Herminio Rial. (moito deles da lista do goberno 
da República Independente da Illa de Arousa) 
Non temos documentación pero algún foi pa-
seado e o resto durante moitos anos viviron es-
condidos e durante moito tempo co medo ás 
represalias. A represión foi tan grande, que de 
seguro teríamos que mencionar a máis. 

Non podemos esquece a aquelas mulle-
res, a maioría esposas dos aquí mencionados, 
que sufriron vexacións, -era frecuente deter ao 
home e raparlle ao cero a cabeza á muller- e 
moitas penurias, -ás normais de unha posgue-
rra, engadíalle estar soas para levar a diante 
unha familia.  

Xoán Dopico 
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Os mamiferos mariños son un grupo faunístico 
de especial relevancia na biodiversidade natural 
e gozan dunha apreciación especial na sociedade 
humana.
As baleas e golfiños son coñecidos  desde  tempos 
remotos. Idolos, utensilios e pinturas rupestres e 
antigas (como o mosaico grego seguinte) dan tes-
timonio delo. Aristóteles foi o primeiro en clasifi-
calos como mamíferos 

As baleas e golfiños (Cetáceos) xunto aos mana-
tíes e vacas mariñas (Sirenidos) son os únicos ma-
míferos completamente acuáticos xa que as focas 
e lobos mariños (Pinnipedos) voltan a terra para 
reproducirse. Outros mamíferos, como as londras 
e osos polares, pola súa estreita relación co me-
dio acuático, tamén  inclúense nos Mamíferos 
marinos. A súa vez, os Cetáceos teñen evolucio-
nado en dous subgrupos con importantes diferen-
cias morfolóxicas e ecolóxicas. Un deles, ao que 
pertencen a maioría das especies, caracterízan-se 
por presentar dentes e coñécense como ODON-
TOCETOS, e popularmente a estes cetáceos con 
dentes chamánselle golfiños. Os MISTICETOS, 
non teñen dentes e presentan testas voluminosas 

con numerosas láminas córneas colgadas da man-
díbula superior (barbas). Ás especies deste último 
grupo  coñécense como auténticas baleas.

As baleas e golfiños modernos evolucionaron 
para adquirir un aspecto máis hidrodinámico e 
acadaron unha extraordinaria adaptación á  vida 
acuática. De aí que experimentaran importantes 
modificacións morfolóxicas e  adquiriran novas 
facultades sensoriais adecuadas ao medio mariño.

A  forma  do  corpo

A auga é 800 veces máis densa co ar, polo que os 
movementos resultan máis costosos. Diante des-
ta situación, a forma do corpo foi evolucionando 
para facerse máis hidrodinámica e facilitar os des-
prazamentos. As patas dianteiras transformáronse 
en aletas, a columna vertebral  alargouse e as ex-
tremidades posteriores desapareceron. Na maioría 
das especies as mandíbulas alárganse  nun foci-
ño con forma de pico. Para facilitar a respiración 
mentras se navega, os orificios nasais desprazá-
ronse hacia atrás e hacia arriba do cráneo. 
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P e r d a    d a    t e m p e r a t u r a

Outro inconvinte do medio acuático para os animais 
de sangue quente, é manter unha temperatura cor-
poral estable. Os cetáceos teñen unha temperatura 
corporal entre 36-37 ºC e a da auga na que viven é 
considerablemente menor. A perda continua de ca-
lor que sofren por vivir no mar, aminórase de dife-
rentes maneiras. Por unha banda,  é coñecido que o 
medre do tamaño corporal diminúe a relación su-
perficie/volumen e reduce a perda de calor. Quizáis 
este poda ser un dos motivos polo que os cetáceos 
acadan tamaños tan grandes. Tamén, como noutras 
especies de mamíferos mariños, increméntase o 
illante eficaz que en forma de capa de graxa, atópa-
se inmediatamente debaixo da pel.  Nalgunas espe-
cies, que frecuentan augas moi frías, pode chegar a 
50 cm. de espesor.

O Mergullo

Unha das adaptacións máis notabeis dos mamíferos 
mariños é a capacidade de poder permañecer longos 
periodos baixo o mar. E isto implica dous aspectos, 
(1) capacidade de reter a respiración e (2) adap-
tación a mergullarse a grandes profundidades.
Parece que son varias as adaptacións fisiolóxicas e 
anatómicas que así o permiten. En primer lugar a 
respiración dos cetáceos está baixo control volun-
tario e aínda que respiran con menor frecuencia cos 
mamíferos terrestres, o fan con maior eficacia. A 
respiración é rápida, cun máximo aproveitamiento 
do osíxeno do ar (do 8 ao 12%), sendo esta cifra 
en mamíferos terrestres arredor do 4%. Asímes-
mo posúen o dobre de eritrocitos (responsables do 
transporte de osíxeno) por mm3 de sangue (de 7 a 11 
millóns por mm3) e de 2 a 9 veces máis mioglobina 
presente nos músculos que os mamíferos terrestres, 
de aí a cor escura da súa carne. E, ademáis, cando se 
mergullan,  prodúcese o fenómeno coñecido como 
bradicardia ou disminución do ritmo cardíaco. 
E, parece ser que tamén existe unha redistribución 

do fluxo sanguíneo, de forma que o sangue osixena-
do chegue só aos órganos máis importantes.
Os cetáceos no só aguantan moito tiempo mergu-
llados, sino que ademáis son capaces de descender 
a grandes profundidades. Cando descenden, prodú-
cese un aplastamento torácico que fai que aumente 
a presión do ar almacenado no interior do animal. O 
aumento da presión do ar respirado trae aparellados 
unha serie de inconvintes para todo-los buceadores : 
A absorción de nitróxeno  (compoñente maioritario 
do ar atmosférico) polos tecidos e que a partir de 
certas concentracións de este N disuelto, durante o 
ascenso require un proceso de descompresión para 
eliminalo convintemente. De no ser así,  prodúcense 
embolias gaseosas, é decir, a obstrucción mecánica 
da circulación sanguínea por burbullas de nitróxeno 
liberadas de forma precipitada. Tódolos buceadores 
coñecen e respectan os niveis de descompresión ne-
cesarios para evita-la enfermidade descompresiva. 
Pero nos cetáceos, que bucean de seguido e durante 
longos períodos, non se teñen observado estos fe-
nómenos.
   Prof   Tempo

Baleas:   100-200 m.  20’
Cachalote:   + 2.000 m.  90’
Zifios:    + 1.000 m.  120`
Caldeirón:   600 m.   30`
Golfiños:  100-200 m.  20’

O s    s e n t i d o s

Con respecto á vista, todos coñecemos a imposi-
bilidade de ver nítidamente cando abrímo-los ollos 
baixo a auga. O ollo preparado para enfocar en te-
rra non consigue facelo na  auga. Os cetáceos teñen 
desenvolto unha potente musculatura ocular que lle 
permite modifica-la forma do cristalino para que se 
adapte a ambos tipos de visión. Asemade e dado que 
a intensidade luminosa é moi diferente na superficie 
que a grandes profundidades, os cetáceos evolucio-
naron a unha pupila moi grande. 
O sentido do tacto, asociado co uso das mans e de-
dos, é moi importante para adquiri-la información 
sobre a forma, textura e consistencia dos obxectos. 
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Os cetáceos desenvolveron outro sistema moi efi-
caz para este fin, e utilizan a pel como un sensor 
de presión. Contén un complexo sistema de termi-
nacións nerviosas, que actúan como un sensor de 
precisión
O oído tamén ten experimentado profundas mo-
dificacións con respecto aos mamíferos terrestres. 
Externamente non existen pavillóns auditivos, 
sacrificados para mellorar a forma hidrodinámi-
ca do corpo, pero sí existe un oído externo, ape-
nas visible, en forma de minúsculo orificio tra-lo 
ollo. Probas con golfiños en cautividade mostran 
que son capaces de oír tanto dentro como fóra da 
auga. Algúns expertos opinan que a audición non 
se realiza a través do oído e os sons chegarían ao 
oído interno transmitidos polos osos craneais ou 
ben polos depósitos de graxa que existen na man-
díbula inferior. 

Ecolocalización e Comunicación

O espectro sonoro potencialmente audible para 
os seres humanos abarca dende os 20 Hz ata os 
20 KHz, pero as frecuencias medias audibles, es-
tán entre 1e 4 KHz. Os Cetáceos son capaces de 
captar sinais sonoras nun grande espectro de fre-
cuencias, ademáis, utilizan o seu sistema acústico 
para orientarse, situarse, localizar presas, distin-
guir outros individuos e para comunicarse. O son 
utilízase polos cetáceos para dous fins principais: 
(a) ecolocalización (sonar) e/o para (b) comuni-
cación
Tódolos odontocetos, presentan grandes cantida-
des de graxa na cabeza e na mandíbula inferior. Os 
maiores depósitos deste tipo de graxa atópanse na 
fronte, diante do cráneo. Forman un órgano, máis 
o menos globoso, coñecido como melón. As on-
das sonoras rebotan nos obxetos que atopan no seu 
camiño. Ao seu retorno son canalizadas, a través 
de seos cheos de aceite na mandíbula inferior ata 
o oído interno e interpretados para facerse unha 
imaxen completísima do que teñen diante. Esta fa-
cultade  denominase ecolocalización.

Os Misticetos presentan un rango de audición que 
abrangue dende os infrasons ata os ultrasons, aínda 
que están máis preparados para capta-los infrasons 
dado que emiten nesa zona. Estas baixas frecuen-
cias teñen a ventaxa de recorrer grandes distancias 
e  especúlase que as grandes baleas poderían estar 
en contacto, mediante o son, a distancias de centos 
de km. 

A l i m e n t a c i ó n

Existen dúas estratexias básicas e diferentes de 
alimentación. As grandes baleas que se alimentan 
dos organismos mariños máis pequeños, o planc-
ton, desenvolveron un sistema de filtración moi 
eficaz. 

Grandes cantidades de auga e presas son atrapadas 
en cada embestida e coas contraccións da gorxa e 
a presión da lingua  desalóxase a auga da boca, 
quedando as presas, plancton ou pequeños peixes,  
retidos por las barbas. 
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Os cetáceos dentados presentan un sistema de eco-
localización moi  desenrolado que permite localizar 
a suas posibles presas antes de poder ve-las, incluso 
agachadas na area. 

A gran variabilidade en canto ao número, tamaño 
e disposición dos dentes está en relación co tipo de 
alimentación. En xeral as especies con número de 
dentes reducidos tenden a alimentarse de cefalópo-
dos e os que presentan pequenos e numerosos den-
tes, de peixes.

R e p r o d u c c i ó n

A adquisición da forma hidrodinámica conleva a 
modificación dos órganos sexuais que pasan a ser 
internos e polo tanto é difícil poder distinguir o 
sexo, pois, en xeral. no se dan diferencias morfoló-
xicas ou de coloración. Ao cortexo moi elaborado 
dos cetáceos síguelle a fecundación, na que varios 
machos compiten por cubrir a unha femia. 
O período de xestación varía entre 10 e 12 meses 
para os Misticetos e entre 8 e 16 meses para os 
Odontocetos. Despois deste periodo de xestación 
nace una cría moi desenrolada e proporcionalmen-
te grande. Nas baleas os recén nacidos miden casi 
1/3 do tamaño da nai e nos Odontocetos chega ata 
o 50%. Estas crías tan grandes permañecen dobra-
das durante a xestación polo que ao nacer mostran 
uns pliegues característicos, os pliegues fetais, que 
desaparecen aos poucos días. O hábitat marino dos 
cetáceos fai que as crías veñan ao mundo nacendo 
pola cola.

As crías comezan a alimentarse ao pouco de nacer. 
Coa boca presionan sobre as aberturas mamarias e 
a nai, mediante presión muscular, facilita a salida 

do leite. Para que este nutritivo leite, que pode con-
ter ata un 40% de graxa, non se disolva no mar, os 
recén nacidos forman un conducto coa lingua, que 
neste período ten forma de U. O período de lactan-
cia dura uns 6-7 meses nos Misticetos e ata 2 anos 
ou máis nos Odontocetos.

Intelixencia,
comportamento social
e interacción humana

Os cetáceos manifestan un elevado nivel de inte-
lixencia e un coportamento social e  comunicativo 
complexo. De feito o seu cerebro é de maiores di-
mensións e complexidade que no caso das persoas 
humanas 

Este nível de intelixencia motiva unha grande cu-
riosidade e capacidade de xogo, e que se relacionen 
cos seres humanos en moi diversas maneiras. Des-
graciadamente, a súa grande capacidade de apren-
dizaxe provoca a súa utilización para espectáculos 
nos delfinarios.
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MAMÍFEROS MARIÑOS
NAS RÍAS BAIXAS

Na península Ibérica existen determinadas zonas 
costeiras que presentan unha riqueza especial en 
mamíferos mariños, entre estas, tal como se repre-
senta no mapa adxunto, destaca o espazo marítimo 
Illas Atlánticas-Rías Baixas.

A abundancia de cetáceos nesta zona ven motiva-
da pola elevada productividade mariña na mesma, 
resultado dos afloramentos mariños no litoral ga-
lego e complementados coa excepcional produc-
tividade das rías. Todo o anterior permite a  exis-
tencia dun abundante alimento para as mandas de 
arroaces, golfiños e toniñas que se desplazan polo 
noso litoral.

Asemade, a presencia doutras especies oceánicas 
débese a estar situadas as Illas atlánticas na ruta 
migratoria (entre as zonas de alimentación e cría) 
de baleas e cachalotes.
No litoral de Galicia pódense observar unhas 20 
especies distintas de cetáceos.
Entre elas as menos frecuentes son :

 1º.- Rorcual alibranco 
 (Balaenoptera acutorostrata)
 2º.-Rorcual comun 
 (Balaenoptera physalus)
 3º.- Rorcual de pintas 
 (Balaenoptera boreales)
 4º.- Rorcual azul 
 (Balaenoptera musculus)
 5º.- Rorcual xibarte 
 (Megaltera novaengliae)
 6º.- Cachalote común 
 (Physeter macrocephalus)
 7º.- Cachalote pequeno 
 (Logia breviceps)
 8º.- Balea de Groenlandia 
 (Eubalaena mystecetus)
  9º.- Balea vasca 
 (Eubalaena glacialis)
10º.- Candorca 
 (Orcinus orca)
11º.- Negrón 
 (Pseudorca crassidens)
12º.- Zifio de cuvier 
 (Ziphius cavirostris)
13º.- Zifio de blainville 
 (Mesoplodon densirostris)
14º.- Golfiño riscado 
 (Stenella coeruleoalba)
15º.- Arroaz careto 
 (Lagenorhynchus albirostris)

Os máis comúns e que se poden observar con certa 
facilidade son: 

O  Arroaz ( Tursiops truncatus)
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Os arroaces presen-
tan unha talla entre 
2.5 ata os 4 metros 
sendo maiores os ma-
chos que as femias e 
seu peso oscila entre 
200 e 650 Kg. Aca-
dan a madurez sexual 
sobre os 11-12 anos e 

a súa época de celo é na primavera, presentando un 
periodo de xestación de aproximadamente un ano e 
de lactancia materna de ano e medio, de xeito que 
cada femia pare cada dous anos. Os arroaces forman 
mandas de 20-30 individos que percorren o litoral 
das rías, formadas fundamentalmente por femias, 
machos inmaduros e crías. 

              
O  Golfiño comun (Delphinus delphis)   

Presentan unha talla entre 
2 e 2.6 metros e un peso 
medio dos adultos entre 
80 e 140 Kg. Resulta ca-
racterístico a coloración 
de seu flanco, cunha zona 
anterior amarelo-cremosa 

e unha posterior gris clara. É unha especie máis gre-
garia co arroaz formando grupos maiores.

 Ademais pódense observar con certa normalidade, 
toniñas, caldeiróns e botos.

Toniña (Phocoena phocoena)

Trátase dun dos mamiferos mariños máis pequenos 
xa que a maioría dos 
adultos apenas che-
ga aos 1.8 metros, 
variando o seu peso 
entre 45 e 70 Kg.e 
o máis distintivo e o 
seu corpo rechoncho 
e carecer de pico ou 
fociño. Pode vivir 

entre 10-14 anos e a súa época de madurez sexual e 
periodo de xestación e lactancia e de moita menor 
duración que nas anteriores especies.

Caldeirón común (Globicephala melas)

Son cetáceos de tamaño considerable pois os adul-
tos acadan entre os 6 e 6.5 metros, podendo seu peso 
sobrepasar as 2 toneladas. Ademais do tamaño, a 
forma da súa testa en forma de globo o diferencian 
das anteriores especies.
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Arroaz boto (Grampus griseus)

A lonxitude to-
tal do seu corpo 
está comprendi-
da entre os 3.3-
4.10 m, sendo 
os machos un 
pouco maio-
res, cun  peso 
que oscila en-
tre 300-400 kg. 

Presenta un corpo robusto en forma de torpedo 
que se comprime lateralmente por detrás da aleta 
dorsal hacia a caudal. Testa grande e redondeada, 
cun pico pouco visible e coa característica de po-
suir na súa porción anterior un surco en forma de 
V que vai desde o beizo superior ata o espiráculo.
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MAMIFEROS MARIÑOS
na 

Ría de Arousa

A Ría de Arousa é a de maiores dimensións das rías 
galegas e representa un espazo natural-mariño dun-
ha productividade mariña enorme de aí que estea 
constantemente frecuentada por diversas especies 
de mamiferos mariños

Os cetáceos  máis comúns son os arroaces. Así as 
mandas de femias máis as crías e machos xóvenes 
adéntranse na ría no inicio da marea alta e adícanse 
a pescar as diversas bandadas de sardiñas, cabalas, 
muxos e outros peixes peláxicos que arrinconan 
contra as bateas ou pescan arrodeándoas e em-
puxándoas á superficie. 
 Tamén frecuentan os areais ata os lombos do Ulla, 
enseada de O Grove e outros, en busca de peixes 
planos.

Con menor frecuencia pódense ver golfiños común-
ns ( máis na embocadura da ría, nas Illas de Salvora 
e de Vionta e Noro), e toniñas. Ocasionalmente ob-
sérvanse botos e algunha candorca e caldeiróns.

As londras podense observar en todo o litoral como 
a femia da foto comendo unha ouxa na zona de Vi-
lagarcia e as focas recuperanse no Aquarium de O 
Grove gracias ao traballo de CEMMA.

En Arousa, a 15 de Abril de 2006.
Alberto de Coo

A documentación escrita e gráfica utilizada nes-
tas páxinas debese á CEMMA, SEC, Consellería 
de Pesca e Ministerio de Medio Ambiente, nume-
rosos libros, documentais e páxinas de internet, 
aportacións de mariñeiros e mariscadores da ría e 
o coñecemento de varios anos saíndo pola ría
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    “ Comecei a andar no mar 
nunha dorna pequena de 
nove cuartas de quilla, tiña 
eu sete anos daquela, eran os 
anos vinte e eu non era nada. 
Fomos para os cangrexos a 
Noia, alí había moitos, eso 
dicían pero non collemos 
e fómonos para Baiona, á 
Ramallosa e de alí viñémonos 
de volta para a ría de Marín, 
á illa de Tambo, onde tamén 
os había, porque por alá, 
non atopamos cangrexos. 
Este non foi o meu caso só, 
xa que todo aquel que tivera 
de sete anos para arriba, 
xa ía có seu pai para o mar 
e non daba tempo a ir a 
escola, houbo que aprender 
no medio da xente, cando 
se andaba na embarcación, 
a min dábaseme porque 
me fixeran contas para 
aprendelas e  máis por ler 

a cartilla que se levaba, que 
era un libriño onde estaba
toda a relixión e esa 
sabíamola toda a cantar. 
Algúns anos máis tarde 
tivemos unha Dorna de Tope, 
só se diferenciaba das outras 
dornas pola construcción, 
xa que estas eran a tope e 
as outras á escarva, pero a 
esencia era a mesma para 
os dous tipos, xa que para 

o mar, as dúas eran igual 
de valentes e había que ir 
a tódolos oficios con elas, 
quizais a vantaxe que tiñan 
as de tope era que eran máis 
liviáns para vogar e se sufrían 
unha avaría amañábanse 
mellor que as de escarva . 
Cando nós nos fixemos con 
ela, na Illa había bastantes 
dornas de tope, habías de 
dous tamaños segundo o 

A dorna de Tope: símbolo da 
nosa tradición mariñeira

 Ó empezar este artigo ocorréusenos comezalo indagando sobre 
que signifi carían estas embarcacións para os mariñeiros das nosas 
rías, como  estes se desenvolvían nelas, así coma  todo o relacionado 
cá vida do mariñeiro na dorna de tope. Para  contarnos esto mellor cá 
un libro, tivemos a sorte de atopar a mellor das fontes, a experiencia 
propia de Santiago Rodríguez Dios, mariñeiro de profesión, agora xa 
xubilado, que a punto de cumprir os 93 anos, vainos a achegar ata a 
vida do mariñeiro na Dorna de Tope, máis de oitenta anos atrás. 

A vida na Dorna de Tope por Santiago Rodríguez Dios
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oficio ó que se dedicara, as 
máis pequenas andaban ós 
tramallos ou os piobardos 
e levaban dous mariñeiros 
mentres que as máis grandes 
xa tiñan que levar catro ou 
cinco homes porque andaban 
ó xeito ou o medio mundo, 
ás veces incluso ó mexillón 
para vender uns na fábrica 
e outros no Carril para as 
paredes dos viveiros. Os de 
Cambados andaban con elas 
ás vieiras e outros ían con 
bous de dúas pernas grandes, 
que parecían boliches, ós 
chopos. Cada  un andaba ó 
que podía. Lembro cando 
íamos a pescar ata Fisterra 
ó xeito, votábamos oito días 
no mar e logo víñamos para  
a Arousa porque había que 
encascar as pezas e volviamos 
a saír de novo. Algúns xa as 
encascaban alá e votaban 
quince días sen vir. Cando 
saiamos a pescar,  faciamos 
toda a vida na dorna, non se 
ía a durmir a terra, durmíase 
debaixo da tilla e  comíamos 
na dorna. Tíñamos unha 
louza que lle chamábamos 
a Lareira, era unha pedra 
redonda que se poñía enriba 
do panel da dorna baixo a 
cal lle votábamos un pouco 
de area, encima da lareira 
poñiamos unha vara de 
lado a lado, poñías unha 
caldeireta e amarrábase a 
caldeireta cun pao quedando 
colgada. Cando facía mar 
e vento rulaba e había que 
estar aguantándoa cun pao 
para que a caldeireta non 
anduvera coma unha campá. 
Despois da lareira levouse 
un bidón para meter a leña 
e unha parirlla para poñer 
a caldeireta enriba. Cando 

estabamos por aí comiamos 
do que se pescaba, igual 
acababas de dar o lance o 
asexo e tomabas peixes ou non 
tomabas, fondeábamos cerca 
das pedras e pescabamos 
peixes das pedras en vez das 
sardiñas, que xa aburrían, 
así polo menos comiamos 
outra clase de peixe como 
congros, xulias ou fanecas. 
Andabamos cos peixes 
salgados, metíalos nunha 
escurela, xa que daquela 
non tiñamos neveira, nela 
salgabamos os peixes e cando 
non colliamos votabamos man 
dos que tiñamos na escurela 
e poñiamolos a remollo para 
cocelos con patacas. O peixe 
cociámolo ben con auga do 
mar ou da outra, si faciamos 
os peixes con patacas, que era 
cando faciamos a caldeireta, 
cociámolo con auga doce, da 
que levabamos no barril de 
50 litros que tiñamos a bordo 
para beber e cociñar. Cando ía 
temporal tíñamos que arribar, 
había que ir para unha rada 
onde estiveramos seguros, 
se estabas en Fisterra e che 
collía o temporal pasábase 

moi mal, porque daquela alí 
non había abrigo por non 
haber muelle. Da guerra 
para acá, cando Franco, 
físoxe un porto e logo xa se 
estaba bastante ben, antes 
diso tiñamos que correr para 
Corcubión se era vento sur e 
se era nordeste quedabamos 
polo Anguladoiro, por Pindo 
ou por Lira, así por todos 
eses portos pequenos que 
eran o noso refuxio. Xa cando 
viñas para acá, para a ría de 
Marín, abrigabámonos en 
Portonovo, en Sanxenxo, en 
Bueu, en calquera sitio que 
nos dera un pouco de abrigo. 
Os peixes que colliamos 
vendiámolos ós compradores 
que había no mar, antes 
comprábase no mar tanto para 
fábrica coma para salgado, 
había barcos grandes cós 
compradores que che collían 
os peixes. Se non atopabas 
compradores no mar iamos 
vender segundo estiveramos, 
si estabamos na ría de Muros 
vendiamos en Muros, se 
estabamos aquí pola Ría, 
viñamos a vender a Arousa 
ás fábricas ou a Ribeira. E 
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así andabamos na dorna a 
pescar as sardiñas, si había 
vento ben e se non, había 
que ir a vogar ata Fisterra ou 
ata Muros, moitas veces ías 
tan lonxe e chegabas a casa 
sen patacón porque non se 
gañaba, a verdade e que 
era unha vida moi amarga, 
era unha escravitude.Así 
é que cando viñeron os 
motores fixéronse barcos 
pequenos de tope, os racús, 
eran da mesma feitura 
das dornas pero doutra 
construcción, cós motores 
xa non se traballaba tanto, 
e todos fóronse indo das 
dornas. Podíaselle meter un 
motorito tamén ás dornas 
pero non eran tan serviciais 
coma un racuíto daqueles. 
Pódese dicir que a aparición 
do racú foi practicamente a 
extinción da dorna de tope 

e das outras. Suspendeuse 
a construcción de dornas, 
todo o mundo foise ó racú  
porque era máis manexable, 
as dornas de relinga na 
costa eran moi molestonas,  
daban traballo para andar a 
votar o pao arriba e abaixo 
mentres que os racús tiñan 
o pao máis pequeno e aínda 
que tiñan tanto pano de vela 
coma as dornas eran outra 
cousa, as velas eran de tres 
picos e andábase mellor 
neles. Nós fomos andando 
cá dorna ata que se desfixo, 
e pasando a vida chegamos 
a comprar un barco pequeno 
de oito ou nove metros, o 
“Teresita”, eu xa tiña 14 
ou15 anos, xa era un home e 
coma meu pai non estaba en 
condicións de facerse cargo, 
tiven que defendelo eu. Con 
el anduvemos a sardiña e 

o marisco, así pasaron os 
anos ata que xubilei, despois 
xa houbo que arriar todo en 
banda”. 
  
  Ó igual que Santiago, 
centos de mariñeiros 
das nosas rías xubilaron 
e como ben dixo el, 
arriaron todo en banda, 
a modernización trouxo 
consigo a mellora laboral 
pero tamén foi causa 
da extinción das vellas 
e valentes dornas de 
tope, ó igual que moitas 
outras embarcacións 
tradicionais, que antano 
eran  patroneadas por 
mariñeiros tan valentes 
coma Santiago que 
sucaban as nosas rías 
nun duelo man a man có 
mar.

Y
O

S
U

A
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Có fin de recuperar estas 
dornas de tope xurdiu  o 
proxecto “Desafío á Tope”. 
Este, é un proxecto que 
nace no seo da Federación 
Galega pola Cultura 
Marítima e Fluvial, para 
acometer unha actuación no 
eido da recuperación dunha 
das embarcacións máis 
significativas das Rías Baixas 
e da costa galega en xeral. 
A denominación “Desafío”, 
corresponde có proxecto 
de dinamización socio 
cultural de recuperación da 
“dorna de tope” e ten como 
referencia o esforzo das 
tripulacións de antano por 
chegar a porto con vantaxe 
para vender as capturas ó 
mellor prezo, así como o 
mérito destes mariñeiros 
que vivían nunha loita día 
a día có mar. A iniciativa do 
proxecto “Desafío á Tope”, 
consiste na elaboración 
de planos constructivos e 
proxectos de construcción 
dunha dorna de tope que se 
corresponde cá tipoloxía de 
“dorna de tope” tradicional 
e que sirva de modelo para 
a reconstrucción de réplicas 
idénticas que competirán no 
Desafío a Tope, un proxecto 
de difusión socio cultural 
e deportivo da FGCMF que 
convocará anualmente 
as tripulacións de cada 
porto para amosar as 
embarcacións recuperadas, 
exhibir  as técnicas de 
navegación e recrear a 
competición das tripulacións 
nas dornas de tope. Con 

este proxecto,  
non só se está 
recuperando 
unha das em-
b a r c a c i ó n s  
máis emble-
máticas da no-
sa ría, senón 
que ademais 
pode axudar   
a prever a 
desaparic ión 
dun dos oficios 
máis nobres e fermosos 
que configuran parte do 
noso patrimonio marítimo: 
“a Carpintería de Ribeira”. 
Manuel Mougán Diz, nado 
na Illa de Arousa, dirixe e 
traballa no astilleiro que 
leva o seu nome, situado a 
veira da praia de Riazón na 
mesma Illa onde naceu. Alí, 
xunto con un dos  seus fillos 
e dous carpinteiros máis, 
construíu a primeira dorna 
de tope que pasará a formar 
parte do  proxecto do que 
falábamos anteriormente. 

Manuel Mougán, con 61 
anos de idade e 45 anos 
na profesión  é tamén, 
aínda que de xeito diferente 
a Santiago, un vestixio 
vivinte dos derradeiros 
anos das dornas de tope na 
ría de Arousa. Manuel, que 
montou con dezasete anos 
o seu taller de Carpintería 
de Ribeira  na Illa, lembra 
cando hai máis de 35 anos 
arranxaba as derradeiras 
dornas de tope da Illa, 
“teño reparado estas dornas 
hai máis de 35 anos cando 

O Rescate da Dorna de Tope: “O Desafío a Tope”
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algúns dos mariñeiros aquí 
no seu día, mercábanas e 
metíanlle un motor, entón 
nós, poñiámoslle a ponte 
da hélice, adaptabámoslle 
un sitio para meterlle o 
motor, reclabábanse e 
reparabámolas, metiá-
moslle un bordo ou o que 
lle fixera falla, o que si, 
é que aínda que temos 
construído moitos barcos, 
nunca se construíu unha 
dorna destas, así é que 
acabaron desaparecendo 
todas.  Agora, acabamos de 
rematar o que é para nos a 
nosa primeira construcción 
dunha dorna de tope, para a 
asociación Dorna. Quizais a 
iniciativa de construcción de 
embarcacións tradicionais 
como estas, sexa un punto 
forte que lle dea un pouco 
de aire fresco a Carpintería 
de Ribeira, porque este 
traballo, aínda que é moi 
bonito non é un traballo 
de facer cartos, é de vivir 
nada máis. Non é un oficio 
que evolucionara para 
dicir é que agora son rico, 
daquela traballaba por 
dous reais e agora non. 
Eso non acontece, a cousa 
ben sendo máis ou menos 
igual, de aí que moitos 
talleres desapareceron co-
ma no que empecei eu en 
Barraña. A verdade e que 
non vexo moi ben o futuro 
deste oficio, non porque os 
barcos non fagan falla, o 
que pasa é que se fixeron 
tantos e tantos que xa 
non vai a haber  máis para 
facer, pode haber algún que 
outro raro pero o mercado 
xa está abastecido, xa 
que un barco dura moitos 

anos, así é que 
o normal é que 
se vaia tirando 
r e l a t i v a m e n t e 
pero non con esa 
forza que houbo 
ata agora, de feito 
aquí chegamos 
a ser ata seis 
t r a b a l l a d o r e s 
e agora somos 
tres ou catro 
dependendo do chollo que 
teñamos. Eu sempre estou 
con ilusión de que esto saia 
para arriba pero  dubídoo 
un pouco que siga habendo 
demanda de moitos barcos 
en cinco ou incluso en dez 
anos”. Ó igual que Manuel, 
nós tamén esperamos 
que os proxectos coma o 
“Desafío a Tope”, sirvan para 
manter con vida non só as 
embarcacións pioneiras cás 
que navegaban ós nosos 
ancestros, senón tamén os 
oficios tan antigos como 
as mesmas embarcacións, 
coma é o caso da Carpintería 
de Ribeira. Aínda que se 
vai intentar que estas 
novas dornas de tope 
sexan coma as antigas, 
hai opinións coma a de 

Santiago Rodríguez que 
di que “esas dornas que 
se están facendo agora 
son só para as regatas, 
aseméllanse as nosas pero 
non son iguales, estas para 
pescar non valen, as outras 
que había eran boas tanto 
para pescar, como para 
andar ás regatas, como 
para todo. Estas que se 
están facéndoo son dunha 
construcción moito máis 
esquife, non tocan no mar. 
Nós daquela tiñamos que 
andar moito e as dornas  
tiñan que andar e ter unha 
vela ancha para aguantar”. 
Aínda así, a todos nos vai 
impresionar velas de novo 
navegar pola Ría.

Mónica Leiro
Santiago Mougán
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D/M Dias Mes Evento Localidade Organiza  

03/06   Xuño II Trofeo Fasquía Illa de Arousa Asoc. Fasquía Dornas

10/06   Xuño Regata da Area Seba O Grobe A.D. Meca Dornas

17/06 17 18 Xuño IV Encontro E.T. 
Vila do Conde Vila do Conde PORTUGAL  

30/06 01 02 Xuño Xuntanza 
Vila de Bouzas Bouzas San Miguel de 

Bouzas  

08/07   Xullo XXII Volta Illa Arousa Illa Arousa A.C. Dorna Dornas

08/07 08 09 Xullo III Concentración E.T 
Muros Muros Mar e Muros  

15/07   Xullo Regata dos Faros O Grobe A.D. Meca Dornas

22/07   Xullo Regata da Dorna Riveira Lajareu 
Por Barlovento Dornas

29/07 29 30 Xullo Festa do Rio Monforte Barcas do Minho  

05/08   Agosto Regata do Bao Illa de Arousa ACD. Dorna Dornas

05/08 05 06 Agosto Xuntanza A Coruña A Coruña A.E.T. A Coruña  

12/08 12  Agosto Xuntanza E.T. 
Meira-Moaña Moaña Sueste  

12/08   Agosto Volta Rúa-Palmeira Palmeira Lajareu
Por Barlovento Dornas

18/08 19 20 Agosto Xuntanza Bueu Bueu Os Galos  

19/08   Agosto VII Regata do 
Albariño Cambados C.M. Salnés Dornas

25/08 26 27 Agosto Xuntanza Combarro Combarro A Reiboa  

01/09 02 03   Setembro A Parrocheira
Mar de Encontros O Ferrol C.M. Ferrol  

CALENDARIO DE ACTIVIDADES 2006
Federación Galega Pola Cultura Maritima e Fluvial
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                 Neste 2006 en curso 
cúmprese o 70 aniversario do golpe 
militar que a partir do 18 de Xullo de 
1936 tinxiu de sangue o país, mália 
que por estes pagos non houbera 
propiamente confrontacións mili-
tares. A beiramar galega sofreu de 
maneira desmedida as represalias 
que os franquistas cometeron 
contra aquelas persoas que, na 
etapa republicana, pretenderon 
mudar a ruín condición dos 
obreiros, dos labregos pobres e 
dos mariñeiros. Estes contaron 
durante a IIª República cunha forte 
organización, a “Federación Regional 
de Industria Pesquera”, integrada na 
CNT, que reuniu a máis de 17.000 
pescadores e pescantinas distribuídos 
por 46 portos; unha Federación que 
meteu en vereda á Patronal pesqueira 
e conserveira habituada a impor a súa 
vontade e a facerse obedecer sen dar 
un chío.
    Tras a intervención dos militares, 
algúns patróns tomaron cumprida 
revancha armando e instigando ao 
asasinato, á tortura e á aldraxe máis 
infame. Quizais en poucos sitios como 
no Morrazo, Bouzas, Panxón ou Teis, 
ficou tan ás claras a “xustiza de clase” 
que boa parte da Patronal aplicou 
aos dirixentes dos extintos sindicatos 
mariñeiros da CNT ou influídos 
polo Partido Comunista, que tantos 
crebadizos de cabeza lles deran na 
República. Aínda hoxe causa arrepío 

nas Rías Baixas escoitar os nomes do 
Tenente “Rabioso”, do nazi alemán 
Bruno Sveiger posto ao servizo da 
Falange de Marín, ou dalgúns apelidos 
de coñecidas familias de conserveiros, 
salgazoneiros ou navieiros.
   Dentro das actividades que a 
Consellería de Cultura da Xunta de 
Galiza vai desenvolver co gallo deste 
“Ano da Memoria”, coa vista posta na 
homenaxe ás vítimas e no coñecemento 
das funestas consecuencias que 
carrexou a represión franquista ao 
conxunto do país, hai unha que ten 
por único escenario o mundo do mar. 
Neste verán,  dende o 18 de Xullo ate 
o 8 de Setembro, unha Exposición 
itinerante sobre o asañamento dos 
fascistas contra o tecido societario 
urdido polos traballadores do mar, vai 
percorrer 16 portos do noso litoral, cun 
degoro divulgativo e unha presentación 
asequible ao gran público. E se o 

O BARCO DA MEMORIA
 “...Na noite, vo-los tres fuxitivos.
                                                                        Fuxitivos do medo na dorna escorregante,
                                                                       danzando e embestindo contra o medo...”

(Os líderes mariñeiros que fuxiron na dorna e morreron no Atlántico, lonxe do terror.    
Xosé Luís Méndez Ferrín)
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contido é novidoso, non o é menos o 
“continente”: os paneis explicativos 
irán no interior da adega dunha das 
embarcacións máis emblemáticas do 
noso patrimonio marítimo, alugada pola 
devandita Consellería para a ocasión. 
O vapor “Hydria”, vello alxibe que foi 
do porto de Vigo, hoxe totalmente 
rehabilitado por unha empresa radicada 
no Grove para actividades de turismo 
náutico, converterase por unhas 
semanas no “Barco da Memoria” que 
recupere lembranzas asolagadas polo 
medo e transporte novas arelas de 
liberdade e igualdade, dende a Ría de 
Vigo ate o Golfo Ártabro.
   
Unha proposta plural e integradora
     Presidida pola impactante obra do pintor 
vigués Federico Ribas Galicia quedou 
sen mariñeiros, a Exposición pretende 
incentivar a realización de actividades 
en torno ao barco, de maneira que a 
poboación poida visualizar a realidade 
da represión do franquismo no mundo 
do mar. Deste xeito, e sen distinción 
de idearios ou compromisos políticos, 
concellos de diversas localidades 
da beiramar, a carón de asociacións 
culturais, clubes náuticos, colectivos 
a prol da recuperación da memoria, 
sen esquecer algunhas Confrarías 
e agrupacións mariñeiras, andan a 
preparar xornadas de debate, 
presentación de publicacións, 
proxección de audiovisuais e, sobre 
todo, homenaxes ás vítimas da 
barbarie fraticida. Particularmente 
emotiva será a rehabilitación do 
que foi Patrón Maior do Pósito de 
Cambados Antonio Chaves del Río, 
asasinado en Curro (Barro) nos 
primeiros días do golpe militar, 
promovida pola propia Confraría 
de Pescadores da vila arousá e 
o Colectivo “Mascato”. Como 
impactante se presenta, así mesmo, 

a proposta de xira marítima que están 
a argallar varios colectivos da Ría do 
Ferrol para divulgar o sacrifi cio de tantos 
mariñeiros e cabos da Armada leais á 
República, nos combates acontecidos 
no Arsenal da cidade departamental 
logo do alzamento faccioso.
   Como Ramo da morea de actividades 
en perspectiva, no debalo do verán 
preténdese levar a cabo un sentido 
recoñecemento aos mártires do mar 
por parte dos propios pescadores e 
da cidadanía en xeral. A homenaxe 
consistirá nun roteiro pola Ría de Vigo 
a bordo dunha fl ota de embarcacións 
de pesca e acuicultura, deportivas e 
tradicionais, encabezada polo “Hydria” 
ateigado de familiares e achegados dos 
represaliados. Percorreremos aqueles 
lugares, tal que o mar da Guía, o mar 
de Domaio e o mar de San Simón, onde 
fi caron por sempre aqueles sindicalistas 
de Cangas e Moaña asasinados e logo 
fondeados na Ría atados polo pescozo a 
pandullos do balo, para renovar o noso 
compromiso cos valores solidarios que 
aquelas persoas sustentaron, mentres 
a bugina do “Hydria” teima en crebar a 
brétema do esquecemento.
    Eis a singradura que queremos deixar 
anotada no libro de a bordo do “Barco 
da Memoria”.

Dionísio Pereira

Antonio Chaves del Rio

O  barco  HYDRIA II
estará atracado os días 
2, 3 e 4 de agosto do 
ano en que andamos 
no peiran do Chufre 



22

 Este ano na Illa, coas al-
tas temperaturas que estamos 
tendo, e a abundante auga das 
que disfrutan as nosas lagoas, 
moitos animais, sobre todo aves 
acuaticas, xa teñen crías nadas, 
que en poucas semans estarán xa 
buscando sos o seu sustento, ta-
mén esta favorable climatoloxía, 
fixo que especies escasas na Illa 
teñan máis presenza, e incluso 
habitar algunha das poucas la-
goas que temos, onde estes ulti-
mos anos non estaba detectada 
a súa presenza,  polo cal é moi 
fácil atopar Mergullón Pequeño, 

Galiñolas, e Rascons, como aves comúns 
noutros lugares pero non tanto aquí. Coa che-
gada da primaveira atopamos tamén a volta 
das aves estivais que estiveron invernando 
en lugares máis cálidos como África, moitos 
deles criarán e terán a súa descendencia moi 
preto de nós, como son as coñecidas andori-
ñas e cirrios que cos seus agudos cantos nos 
fan lembrar que un ano máis quedou atrás  e 

parece que inda foi onte cando se foron estes 
paxaros de deus.

Outras estivais pero máis discretas e que 
incluso podemos non chegar a observalas 
aínda que están tamén preto  son a Avenoi-
teira Papuda, a Rula Común, cada vez máis 
escasa pero que atopa aínda na nosa terra un 
sitio onde sacar adiante os seus polos, tamén 
teremos metidos polos carrizos, polas silvei-

A Primavera….

Coa chegada da  primaveira chegan  a Illa as aves estivais, e as migrantes en 
paso que dende África subiran ata Siberia a Tundra Ártica para criar.

Lavanco con polo de poucas semanas

Galiñola Anduriña tendo conta do niño Rascón a procura de alimento
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ras e matoxos a Folosa das Canaveiras e a Pa-
puxa Comun, especies que durante o resto do 
ano non podemos disfrutar delas, asi como a 
Lavandeira Marela, ou o persistente cuco máis 
facil de escoitar que de ver, e moitos de nós 
aínda non coñecen como é realmente o cuco, 
esa especie parásita que pon o seu ovo en ni-
ños alleos para que outros paxaros críen a súa 
descendencia. 

Esta é unha boa época tamén para des-
frutar duns paseos  tranquilos e observando o 
entorno xa sexa polo  Carreirón como por cal-
quera outro lugar da Illa, faranos apreciar de 
primeira man os cambios que a natureza está 
a sufrir, veremos paxaros con ramas secas para 
construir os seus niños veremos que ata as du-
nas máis desgastadas cobran vida, dando paso  
ás prantas dunares que a metade do ano non 
florecen e permanecen ocultas baixo as finas 
areas, tamen poderemos observar numerosas 
aves que ainda que non se consideran estivais 

Andoriña de Cu Branco collendo barro para o seu niño

Cuco, ave discreta pero facil de detectar polo seu 
coñecido  canto

Bilurico Patirrubio en plumaxe de veran Rula Común, preto do niño

Mazarico Chiador
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posto que son especies en paso mi-
gratorio si teñen unha forte presencia 
nestas datas, incluso este ano está a 
ser un dos pasos máis fortes dos últi-
mos 10 anos, co cal en calquera praia 
ou cala seranos moi facil atopar Maza-
rico Rubio en plumaxe nupcial ou ta-
mén chamado de veran, este plumaxe 
non é habitual velo amiudo, e como 
xa dixen antes este ano o paso de aves 
migratorias é moi forte co cal podere-
mos atopar máis de 400 exemplares de 
Mazarico Rubio, todos vermellos, real-
mente un espectáculo, en menor nú-
mero tamén atoparemos Pilro Gordo, 
tamén vestindo as súas mellores galas 
coa súa plumaxe roxa ferruxenta, asi como 
a Píldora Cincenta que algún exemplar xa se 
lle aprecia o cambio de plumaxe de inverno 
ao de verán, tamén os pequenos Pilro Común 
fan acto de presenza tamén lucindo o seu 
plumaxe recén mudado, tamén en plumaxe 
nupcial atopamos con suma facilidade o 

Bilurico Patirrubio, presente na Illa case todo 
o ano, inda que sexan distintos exemplares, 
atopámolos invernando e despois no veran 
nos pasos migratorios, outra especie que ato-
pamos e tamén en gran número é o Mazarico 
Chiador moi semellante o Mazarico Real que 
podemos observar no inverno na illa, pero o 

Mazarico Rubio en plumaxe de veran

Pirlo Gordo en plumaxe de verán Pirlo 

Mazarico Rubio en plumaxe de inverno Píldora Cincenta plumaxe de verán
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chiador é moito máis escaso en invernada, 
este ano a afluencia desta especie en toda a 
illa neste paso migratorio é realmente grande 
en calquera praia ou campo preto da costa de 
seguro atoparemos algún  Mazarico Chiador, 
en poucas praias que se miraron puidéronse 
contar máis de 200 exemplares, tampouco se 
recorda algo asi nos ultimos anos.

Isto todo témolo nada máis abrir pola 
mañá as ventás da casa, ou namáis sair ao mar, 
xa as gaivotas e o Corvo Mariño Cristado esta-
rán frenéticos na procura de alimento para a 
sua descendencia, toda esta actividade e pa-
tente en calquera currucho da Illa. Con estes 
datos fácilmente é deducible a importancia da 
Illa, como espacio natural, e non como moitos 
cren como zoa de cría de paxaros raros e abon-
dosos, a realidade e que a illa non é unha zoa 
mellor de cría que calquera dos concellos que 
nos rodean, o que si é,  é un espazo, onde as 

aves migratorias descansan e repoñen forzas 
para seguir os seu camiños dende as zoas de 
cría e as de invernada, tamén a Illa é unha im-
portante zoa de invernada para algunhas espe-
cies, algunhas delas menos coñecidas coma a 
Píllara das Dunas, especie moi vulnerable que 
hoxe en dia ten serios problemas en subsistir, 
sobre todo polo seu status de criar nas areas 
das praias, e tamén o correlimos tridáctilo, 
outro dos hitos actuais da Illa referente a espe-
cies ornitolóxicas.

Agradecementos pola súa colaboración

Xurxo Piñeiro, Antón Millán

www.illadearousa.com/illanatura
Samuel Paz 
(Asociación Illanatura, Illa de Arousa)

Corvo Mariño Cristado Gaivota patiamarela
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José Luís do Pico Orjais (J. L.): Como entras 
em contacto com a música tradicional galega?

Miguel Alho (M. A.): Entrei en contacto 
coa música tradicional aos nove anos, vendo 
unha actuación do Centro Galego de Bruxelas. 
Empecei co baile e tocando a gaita. Moi 
pronto, deixei o baile para focalizar os meu 
esforzos no instrumento que hoxe en día 
segue a ser parte importante da miña vida.

Ata fai pouco, sempre estiven a tocar nunha 
formación tradicional. Hoxe en día, o teño un 
pouco complicado polo meu traballo en Camaxe. 
Vinte e catro horas son poucas. Pareceume 
unha etapa obrigatoria todo ese tempo pasado 
co grupo tradicional, en particular para ter 
o currículo necesario para facer o tipo de 
música que fago hoxe. Alguén que queira 
ofrecer un traballo que evolucionou en canto os 
instrumentos e arranxos, ten que coñecer o que 
se fixo antes del e ter claro que xa non é música 
tradicional, senón máis ben inspirada nesta.

(J. L.): Quem foram os teus mestres?
(M.A.): Tiven a gran sorte de empezar co mellor. 

Estou falando dun dos grupos tradicionais que 
máis me presta escoitar: Os Rosales, de Rianxo.

O meu mestre foi Mario Romero, fillo de Xosé 
Romero Suárez (o líder do grupo). Ensinoume a 

ser moi meticuloso e respectuoso do meu 
instrumento, foi alguén que soubo explicarlle 
a un neno o que representaba ser gaiteiro. O 
que máis me fascinaba del era o estilo de tocar. 
O xeito que tiña de darlle a calquera tema esa 
beleza que ten cando é tocado polos Rosales.

Despois tiven a Xoán Porto (Guancho), 
acompañante do grupo Leilía. Xa era adolescente, 
foi un momento decisivo, tendo en conta que 
é unha idade un pouco particular para todos, 
onde o que tes construído podes perdelo de vez. 
Guancho, era ese tipo de mestre que como Mario 
sabía transmitir a paixón pola gaita, para que un 
alumno entenda o interese de seguir tocando. Isto 
é aínda máis certo estando no estranxeiro, lonxe 
dunha dinámica veiculada por escolas, medios de 
información e concertos de grupos tradicionais 
ou folc como pode existir hoxe na Galiza.

MIGUEL ALLO: UM GAITEIRO DA 
AROUSA EM BRUSELAS.

No ano 1988 tive a sorte de tocar no centro galego de Bruxelas com o grupo 
Leixaprén e o Instituto de Secundária de Carril, ante um público ansioso 
de escutar música galega. Possível que entre aqueles rapazinhos estivera o 
Miguel, já que tivemos a oportunidade de saudar a vários nativos da Arouça. 
Quase duas décadas depois soube que um ilhéu em Bruxelas formara um 
grupo e que alem disso, levava o nome duma das mais formosas praias da 
nossa terra: Camaxe. 
Trata-se duma banda que sustenta a sua originalidade em dois fortes pilares: 
a profunda galeguidade do seu líder, Miguel Allo, e o ar europeu que aportam 
os seus parceiros.
Para mim foi tudo um descobrimento e aguardo que com esta breve entrevista 
ajudemos a conhecer melhor ao nosso vizinho, ademais de tributar-lhe uma 
merecida homenagem.
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(J. L.): Quais são as 
principais influências?

(M.A.): As miñas 
influencias son diversas. 
No que ten a ver coa 
música tradicional 
atopamos a Os Rosales 
evidentemente, e Arden-
tia ou Treixadura.

No folc, un grupo 
como Milladoiro é imprescindíbel, ademais crecín 
coa súa música, pero hoxe en día o que máis me 
inflúe é Berrogüeto. Despois tamén gosto inmenso 
de  Xosé Manuel Budiño e Pepe Vaamonde.

Un grupo que me interesou moito foi Leixaprén. 
Unha pena que non sacasen máis que un disco. 
Haber se se animan e ofrécennos outro traballo. 
Téñolle un afecto particular, sendo eles tamén da Illa.

O que intento cada vez máis é seleccionar eses 
grupos que seguen facendo música cunha verdadeira 
identidade galega e non os que intentan copiar o 
estilo irlandés. Quedan tantas cousas que facer e 
descubrir na nosa música que non o podo entender.

(J. L.): Fala-nos da presencia da Ilha nas tuas 
obras, como por exemplo no próprio nome do 
grupo: Camaxe.

(M.A.): A Illa non só está presente na miña 
música, estao en toda a miña vida. Fai parte de 
min, porque representa momentos que lembro 
dos máis bonitos que vivín, porque sempre foi un 
paraíso para o neno que fun e son aínda, habitante 
dunha cidade como Bruxelas. Tamén porque alí 
vive grande parte da miña família. Pola súa xente 
tan particular, polas súas casas, pola súa comida, 
pola beleza da súa natureza e as súas praias. 
Resumindo, é un lugar que me inspira moito.

Camaxe foi unha praia que coñecín de moi 
pequeno, antes de que viñese a ponte. Era do 
máis fermoso que coñecía. Hoxe en día fascíname 
ir a esa praia cando se acaba o verán ou no 
inverno. Tamén gosto doutros lugares da Illa, 
pero non sei, semella que este é un pouco “meu”.

O malo é que gostes de algo e non coñezas a 
súa historia. O que me contaron os meus pais é 
unha parte, mais quero saber moito máis, por 

iso, iniciativas como as de 
Dorna son moi importantes, 
e para os emigrantes desde 
logo. Permíteche falar coa 
túa familia de cousas que 
se perden no meandros 
da memoria. Igual un día 
poida pasar máis tempo 
coa xente da Illa e que 
me conten o que saben da 
historia da nosa Arousa.

(J.L.): Podias-nos falar também da tua banda, 
o feito de tocar com grandes nomes na música 
actual, como por exemplo Sophie Cavez.

O grupo está composto por sete músicos e un 
técnico de son que nos acompaña sempre. Aos 
músicos coñecinos aos poucos, algúns xa non tocan 
con Camaxe e deixaron o sitio para outros. O 
primeiro foi Marc, o baixista, que fixo boa parte 
dos arranxos. É un músico completo, pero que 
non coñecía á música tradicional galega,  por iso 
levounos tanto tempo facer o primeiro traballo 
(máis de catro anos).  Filip, Baptiste e Sophie, 
chegaron pouco antes de gravar. Estes tres estaban 
xa involucrados co mundo da música folc. Filip é 
unha persoa cunha sensibilidade extrema, non foi 
fácil atopar alguén como el. Baptiste é un virtuoso, 
empezou moi pequeno co violín e xa non o soltou. 
Creo que nun futuro próximo oiremos falar moito 
del.  Sophie, empezaba a ser coñecida. Toca o 
acordeón diatónico, gosto inmenso do seu son que 
corresponde co que queríamos para o grupo. O 
último chegado é Gauthier, percusionista. É todo 
un personaxe no escenario, deulle moita forza á 
música de Camaxe que era máis ben intimista no 
disco. E para acabar, está outra galega, Verónica 
que é a cantante do grupo pero que toca tamén a 
pandeireta, dándolle a “cor galga” á percusión.

Tocar con esta xente é un privilexio, o sei, pero 
todo foi feito adrede. Un só non fai nada, a vida 
é así. Tes que arrodearte dos mellores músicos 
para que a música destaque e sexa a máis bonita 
posíbel. Tendo en conta o factor humano, que, 
abofé,  quizais sexa tan importante como o resto. 

  José Luís d.  P. Orjais




