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Foto: Luís Rueda, 1971
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E

n moitos lugares da costa galega, cando un interlocutor quere manifestarlle a outro o desinterese
que ten polo que se lle está a comunicar ou cando desexa mudar o tema da conversa, é posíbel que utilice a
retranqueira expresión fálame de barcos. Non obstante, se ambos interlocutores proceden de dous puntos
distintos do país, ben pode pasar que falando de barcos
se entendan aínda menos, porque é moi fácil que estean a falar de embarcacións distintas empregando as
mesmas palabras, ou viceversa. Isto é así porque temos
unha imensa cultura marítima, pero non está estandarizada. Non temos un patrón léxico.

Despois de todo isto non pode haber dous barcos
iguais... mais segue a ser necesario un catálogo de
tipoloxías.
Por outra banda, as peculiaridades locais son, a maior
parte das veces, o tema de estudo de moitos investigadores e merecen conservación e divulgación. Non só
iso: as investigacións sectoriais son a base do coñecemento técnico e antropolóxico do que dispomos
actualmente. Os traballos de Staffan Mörling, Francisco Calo Lourido, Dionísio Pereira e outros son achegas
importantes para acercarnos a unha visión global e sistematizada dos barcos galegos; pero o grande traballo
de conxugar os estudos locais, de unificar criterios...
ese está aínda, infelizmente, por facer.

Debería facerse un catálogo dos nosos barcos. Deberiamos ter un estándar que facilitase o coñecemento
das tipoloxías de embarcacións e evitase confusións.
Pero é tan difícil...

Metidos nesta fariña os asinantes do presente artigo,
que sabemos bolinar mellor nos ventos dos étimos e
nos mares dos versos que entre a fasquía de rodas e
codastes, facemos algúns apontamentos do léxico
popular e da literatura galega como achega para a elaboración dese futuro catálogo que se fará en mellor
ocasión por máis doutos escribidores.

Moramos nun país en que os seus habitantes teñen arte
a moreas para nomear as cousas: cada leira en terra e
cada cabeso no mar teñen un nome. Cada fragmento de
costa é diferente aos demais no paisaxístico e no biolóxico e iso multiplicou os tipos de barcos, de artes e
de peixes, de maneira que as denominacións destes
elementos foron adaptadas en cada zona pola colectividade mariñeira. Os carpinteiros de ribeira fixeron as
modificacións necesarias aos barcos que construían
para axustalos ás peculiaridades do mar en que ían traballar, e logo cada mariñeiro ou armador aínda retocaba a embarcación para adaptala ás súas necesidades.

Arrincamos a nosa achega co cartaz "A vela tradicional na Galiza" que Etnográfico Mascato publicou en
colaboración co Museo do Pobo Galego a mediados
dos anos noventa: os barcos e os mares vense desde o
alto e isto facilítanos o traballo a nós, que pertencemos
á peculiar especie do mascato.
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Gamelas e chalanas.
Nunha lizgaira gamela
sete mariñeiros van.
Pingas salgadas nos ollos,
ponlas de lúa a catar,
pingas salgadas nos ollos
e albeiro o corpo lanzal.
No proel sete luceiros
de azuado escintilar
Emilio Pita (1909-1981)
Gamelas guardesas na tranquilidade do Tamuxe. Foto: E. Alonso

"recorda a masseira ou gamela de amassar o pão (de
milho)" e que "as masseiras de Vila Praia de Âncora,
ditas gamelas em Caminha" deben de ser anteriores á
introdución do millo nesta zona, co fondo chato pero
arqueado e que o seu modelo é oriúndo da costa galega da Guarda, mais ten moito en común cos barcos dos
lagos europeos.

Se comezamos o noso imaxinario percurso polo sul do
litoral galego, a gamela da Guarda é o barco iniciático. Certamente, case todo o mundo está de acordo en
acreditar en que a gamela é un dos máis antigos tipos
de embarcacións da Galiza. Dinos Staffan Mörling que
"máis que ningunha outra das embarcacións galegas a
gamela da Guarda foi quen de encaixar cambios e
innovacións, sen deixar de ser esencialmente a mesma
que antes"; e así é, pois a gamela continúa viva, útil e
volúbel e, por se iso non abondase, máis de media
ducia de asociacións culturais contan con gamelas
recuperadas na súa frota para garantir a pervivencia.
No norte de Portugal esta embarcación chámase, entre
outros nomes, masseira e explica Ivone Baptista que

Gamela é sinónimo de artesa tamén na Galiza, e en
Portugal falan de gamelas de encascar para denominar os caixóns en que se realiza a tarefa de amasar o
pan. O Corominas define gamella como “artesa para
dar de comer y beber a los animales, para lavar y fregar y otros usos”. É ben suxerinte a idea de que a
gamela foi inicialmente un útil doméstico rural que
deveu en barco.
A gamela da Guarda, que tomamos como arquetipo, é,
pois, un barco de fondo plano e algo arqueado, que non
leva cavernas nin quilla, chata na proa e na popa e cun
grande leme para navegar a vela. As gamelas aparecen
en todo o norte de Portugal e na maior parte das Rías
Baixas. A variante coruxeira da gamela é máis estilizada, un pouco máis curvado o fondo plano e algo
máis estreita. A gamela de Baiona, chamada basía
(‘artesa, maseira’), con pequenas variantes, é de tipo
coruxeira. As de Cangas tamén procedían de Coruxo.
En Esposende, no litoral entre o Douro e o Miño, a
gamela dise chalandra e isto introdúcenos no tema
das chalanas, nome que provén do francés chaland,
que define o mesmo tipo de embarcación que a que nos
ocupa e que tamén evoca a chaslan francesa, barco de
transporte de cabotaxe no río Loira. Chaland é palabra
antiquísima en francés, que xa se documenta na Chanson de Roland (século XI).

Gameleiro da Guarda (Foto Cadilla)
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Na Galiza as chalanas son sempre barcos pequenos,
de fondo plano e moitas veces de proa en punta. As
chalanas poden levar as táboas dos costados a tope
(xuntos os bordos das táboas) ou a calime (os bordos
das táboas van superpostos); as gamelas case nunca
van a calime. Mörling recolle como tipo peculiar de
chalana a de popa hexagonal de Cabo de Cruz e o
choupán de Loira (Pontevedra), que ten afiadas a proa
e a popa, e afirma, ademais, que a este tipo de barcos
díselles botes nalgúns lugares. Nós podemos engadir
que no Salnés chamábaselles loros ás máis bicudas
embarcacións do tipo das gamelas ou chalanas.
As chalanas e as gamelas confúndense no mar do léxico. Divídense os dicionarios galegos á hora de definir
cales son as de popa de espello e proa aguzada e cales
as de proa e popa chatas. Buscando un consenso posíbel, poderiamos dicir que até a ría de Pontevedra as
gamelas son as guardesas e coruxeiras e que, de aí para
o norte, a definición varía e mestúrase, aínda que parece que a voz "chalana" é maioritaria no norte. Con
independencia do tamaño e do tipo de proa, na actualidade chámaselle gamela ou chalana á embarcación
que ten fondo plano e que se dedica maiormente á función de barco auxiliar ou para marisqueo a flote.

Gravado de Xosé Conde Corbal da serie “A dorna e os que viven dela”

Dornas
Non hai dorna como a miña
tan xentil e tan lixeira.
¡Miña dorna ben feitiña !
¡Miña dorna mariñeira... !
Manuel María (1929-2004)

Nas Rías de Pontevedra e Arousa, especialmente nesta
última, a embarcación emblemática é a dorna, seguramente o máis conspicuo barco galego.

A gamela foi tema de inspiración para moitos escritores e dedicáronlle poemas, entre outros, Aquilino Iglesia Alvariño, Antón Zapata García, Emilio Pita e
Fermín Bouza Brei. Reproducimos aquí un fragmento
do "Poema de Tío Emilio, mariñeiro de Cangas", de
Bernardino Graña (1932), incluído no volume Profecía do mar (1966):

A modesta chalana tivo menos sorte
literaria cá gamela, pero a xenerosa
musa do xa amentado Fermín Bouza
Brei (1901-1973) dedicoulle esta fermosa tríade no seu poemario Nao senlleira (1933):

De incerta orixe histórica, supoñen moitos que procede dos barcos normandos; mais o certo é que na documentación medieval escasean as embarcacións con ese
nome. Nun documento galego escrito en Vilafranca do
Bierzo en 1283, recóllese a palabra dorna coa acepción de "tinalla para pisar a uva". O dicionario de Eladio Rodríguez recollía para a mesma voz, ademais do
significado de barco, o de “vasija de madera donde se
conserva y fermenta el vino”. En Asturias está viva a
palabra duerna como “artesa de madera de una pieza,
de figura circular” tal como afirma o dicionario etimolóxico de Corominas e Pascual, que incide en que
dorna é unha voz de substrato celtibérico. O Covarrubias define dornajo como “artesuela pequeña y redonda en que dar de comer a los lechones”. Así pois,
parece que a orixe desta poética e fermosa embarcación pode ser nórdica e indubidabelmente estamos ante
un barco moi mariñeiro; pero a etimoloxía do nome,
máis unha vez, ten moito que ver con utensilios agrarios.

Por navegar ao desvío
varei a miña chalana
no teu corazón-baijío

Nunha cantiga moral de Afonso X, cando o rei sabio
quere manifestar o seu repudio pola guerra e o seu
gosto polo mar, fala de dúas embarcacións: o galeón,

Véxote lonxe, vogando,
namentras peixes de aire
refrescan a túa pel.
E o mar vaise abrindo adrede,
e ti na pobre gamela,
ti soliño, vas e vés

Portada de Castelao
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Tamén se nomean as dornas segundo procedencia. Así
son carreiranas (de Carreira, Ribeira) as dornas máis
pequenas e mecas ou mecos as dornas de maior envergadura, por seren orixinarias de Ogrobe, a Terra do
Meco.
Unha adaptación peculiar da dorna no seu modelo de
construción deu lugar a outra embarcación característica, a dorna de tope, moi frecuente no Salnés. Este
barco mantén a fasquía da dorna, aumentando a
manga, e vai construída co sistema que lle dá nome.
Dorna da Illa da Arousa. Foto X. Camba

Obxecto de estudo etnográfico por parte de investigadores como Xoaquín Lourenzo, Ricardo Mora ou Staffan Mörling, a dorna converteuse na literatura galega,
nomeadamente na poesía, nun auténtico símbolo da
singularidade da nosa cultura e por iso son incontábeis
os textos líricos que fan alusión a este barco. A dorna
navega en poemas do pre-Rexurdimento e está viva na
literatura de hoxe. O cambadés Ramón Cabanillas foi
un dos seus mellores cantores e Álvaro Cunqueiro fixo
filigrana poética coa dorna como motivo. Ademais
deles cabe citar, entre os autores que se marabillaron
con esta embarcación, a Manuel Antonio, Antón Zapata García, Luís Amado Carballo, Xulio Sigüenza,
Álvaro de las Casas, Ánxel Sevillano, Pura Vázquez,
Xohana Torres, Salvador García-Bodaño, Darío Xohán
Cabana e Xosé Miranda. Escollemos non obstante,
para ilustrar esta querencia dos poetas galegos pola
dorna, o seguinte fragmento do poema "Ós líderes
mariñeiros que fuxiron na dorna e morreron no Atlántico, lonxe do terror", pertencente ao libro Poesía
enteira de Heriberto Bens (1980), de Méndez Ferrín
(1938):

co que querería fuxir, e o dormon, en que gostaría de
andar comerciando pola beiramar. Este dormon ben
podería ser o noso primeiro dornón, antecesor do que
construíron os “Amigos da Dorna Meca”, ou, alternativamente, podería ser o helenismo drómon, navío de
carga.
En escritos pontevedreses do século XVI documéntanse contratos de aluguer de dornas e aparecen tamén
citadas en documentos do século XVII en Ferrol e
Pontedeume, como embarcacións dedicadas á pesca de
ollomol e congro. Debemos ter en conta, con todo, que
en moitos sitios das Rías Altas, especialmente na zona
de Viveiro, chamábanlle dornas a todas as embarcacións pequenas e en Baiona recibe este nome un tipo
de barco auxiliar. Hai, así mesmo, unha embarcación
de río que se chama barca de dornas, similar a un
catamarán. As dornas son aquí uns troncos baleirados
que fan de flutuantes. En Baiona e nalgúns lugares do
Morrazo, en fin, ás dornas díselles conas.
As dornas van construídas a calime. Teñen quilla alta,
cavernas, proa picuda e roda bastante lanzada e popa
en estampa, lanzada tamén. Todas as dornas aparellan
de vela relinga ou "de cuadro", como popularmente se
dicía en portos arousáns. Tantos elementos comúns fan
que as dornas sexan inconfundíbeis. Son tan mariñeiras e están tan adaptadas ao mar en que traballan que
perviviron até hoxe como barco de pesca e marisqueo.
Hai dornas polbeiras, dedicadas á pesca de polbo con
raña, bastante pequenas (oito cuartas de quilla); dornas pescadoras, tamén pequenas, deseñadas para a
pesca con liña de robalo e corbelo (sobre nove cuartas); dornas naseiras e palangreiras, adaptadas para
as respectivas artes (dez cuartas); dornas trasmalleiras (doce cuartas) e, por último, dornas xeiteiras (de
dezaseis cuartas de quilla), as maiores atendendo á clasificación por oficios.

Foto: Pepe Gondar
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E a dorna desperezou os longos remos.
Os longos remos sobre as remadoiras do medo.
O medo, coma un estrobo, enguedellouse na caberna.
Na caberna de couso.
Dende a roda de proa ás rabeiras de popa.
Ó bateren as pás sobre as vagadas avesedas,
a dorna era un grande arau ferido, unha
gaivota agoniada, ave crebada.

outros barcos tradicionais, que veñen de adaptacións
deste barco. Desde esta perspectiva, a lancha sería a
mater magistra da navegación a vela e da súa xínea
descenderían case todos os barcos de proa e popa en
punta e con cavernas. Uns terían corredores e outros
non, uns levarían tilla e outros carecerían dela, uns
serían máis lanzados de proa que outros, sempre
segundo as necesidades do oficio e as características
do mar en que traballan. Así, segundo Mörling, serían
variantes da lancha barcos máis pequenos como as
bucetas, os burros (xeiteiras pequenas de Rianxo) e a
maioría dos botes do país, e tamén barcos maiores
como os galeóns e os trincados.

Lanchas, barlotes e bucetas.

A lancha de relinga ou xeiteira tivo especial protagonismo na parte da costa que vai de Muros a Fisterra,
pero estivo presente en todos os mares da costa atlántica. No Cantábrico, porén, o máis abundante entre os
tipos de lancha era o barlote. Este barco era máis
estreito que os das Rías Baixas e tiña un perfil algo distinto, con escaso lanzamento na proa e case ningún na
popa. Esta debuxaba ademais un plano elíptico e non
bicudo. O barlote do Barqueiro non levaba corredores e aparellaba con dous paus ao estilo das boniteiras
biscaíñas e facía moitas veces funcións auxiliares para
os traiñóns. A lancha traiñón era a lancha máis grande do Cantábrico e ancheaba moito na popa para cargar o seu voluminoso aparello de pesca.

Lanchas na Pobra do Caramiñal

Xa teño a vela da lancha
chea de vento e de sol,
e as mans trincadas na escota
e na cana do timón
Xosé Mª Brea Segade (1904-1934)

Afirman os dicionarios náuticos que lancha é a maior
das embarcacións auxiliares dun buque. O Corominas
infórmanos de que esta palabra aparece primeiro no
idioma portugués como nome dunha embarcación
pequena e rápida empregada nos mares de Oriente.
Procedería do malaio lanchar, que significa "rápido e
áxil". En portugués, o vocábulo documéntase por vez
primeira sobre 1540 para definir os barcos dos piratas
locais. Ao que parece, estes barcos eran os preferidos
dos corsarios pola súa grande rapidez. A característica
da velocidade aplicada a este tipo de embarcacións
perviviu até hoxe e está presente en denominacións
como lancha rápida, que foi precisamente o nome
que se lles deu ás primeiras planadoras de poliéster.
Afirma tamén o Corominas que este vocábulo en español é unha voz serodia e que “arraigó en Galicia más
que en parte alguna”.
Certamente a voz lancha callou entre nós, tanto que se
fixo a máis estendida e común das nosas embarcacións
tradicionais, non tanto no nome coma na fasquía. Mörling fala do "sistema lancha" para describir moitos

Pobra do Caramiñal, 1956. Foto Ramón Dimas
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Botes
Envolto en brétemas frías
vinte berrar con furor;
vin a maldad que encobrías,
que sempre andas a porfías
c’o bote do pescador.
Luís Rodríguez Seoane (1836-1902)

Á altura da boca da ría de Vigo, no cartaz de Mascato
aparece, lindamente deseñado por Pepe Gondar, o bote
polbeiro, barco singular que conta co fiel agarimo dos
mariñeiros de Bueu e da asociación "Os Galos", que
editou recentemente unha coidada monografía sobre
este tipo de barco, do que fixeron unha exemplar recuperación.

Buceta. Foto: Pepe Gondar

No norte de Portugal a lancha máis coñecida é a lancha poveira do alto, que se utilizaba para a captura da
pescada e coa que ten moita afinidade a nosa lancha
volanteira do Porto do Son e da Guarda.
Outros barcos que recibiron a denominación de lanchas foron a pequena lancha trincado; a lancha traiñeira, que nas rías de Pontevedra e Vigo substituíu a
lancha de relinga; as lanchas do Miño, presentes en
Goián e Caminha; e mesmo outras máis, das que se
falará noutra entrega.
Aínda que tivo a honra de ser louvada por Cunqueiro e
outros vates, a lancha foi máis cantada polos propios
mariñeiros que polos poetas. Un exemplo da recreación popular de historias vinculadas á lancha é o cantar de antroido de 1952 que escribiu o mariñeiro Jesús
Costa Lago e recolleu Staffan Mörling, para narrar o
final feliz do naufraxio da lancha Prim:

O día do temporal,
unha lanchiña que había
nas costas de Cabeiro
un xeiteiro de xoubiña (...)

Botes polveiros a vela mística, 1950. Foto arquivo José Mª Massó

Este tipo de embarcación, de fasquía inconfundíbel, de
proa e popa afiadas e coa maior dimensión de manga
no centro, abócanos a mares inzados de fumaso para os
que pretendemos axudar á catalogación dos nosos barcos, porque aparecen botes no léxico mariñeiro de
toda a Península e, por suposto, en toda a costa galega
desde a desembocadura do Miño a Ribadeo e todos son
semellantes e disímiles a un tempo.

Pasou por riba dos baixos
foi hasta o sur da Lobeira
e alí desarbolou,
nin a vela quedou enteira (...)
O temporal acabouse
non fixo mal a ninguén
¡dádenos algo, se queredes!
e marcharemos tamén

A maioría dos dicionarios galegos, portugueses e españois afirman que o bote é un barco menor, auxiliar
doutro maior; que a palabra procede do inglés medieval bot, que evolucionou ao actual boat... e acabouse.
Os botes da nosa costa poden facer funcións auxiliares
con algunhas artes de pesca, pero son, maioritariamen-
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te, embarcacións autónomas adaptadas a determinadas
artes de pesca. Se hai que buscar similitudes entre
todos os botes, estas poderían ser o seu tamaño, case
sempre máis pequeno que lanchas e galeóns; o feito de
levaren quilla e cavernas; o presentaren sección semicircular, a proa picuda e a popa variábel; e, por último,
o estaren case todos construídos a tope, aínda que se
poden ver algúns botiños, sobre todo de recreo, construídos a calime.

risco de sermos inexactos, poderiamos dicir que os de
popa aberta abundaban máis no interior da ría e os de
popa picuda cara ao mar aberto.

Aparecen no cartaz de Mascato, ademais do polbeiro,
o bote de Ribadeo e o bote de Maniños, na ría de
Ferrol, do que Mörling di que é produto de modificacións introducidas polos fomentadores cataláns; e o
bote do pinche, da ría de Vigo. Mais hai moitos máis
tipos de botes: a boteira ou bote de Muros, que comparte denominación cun tipo de bote propio de Marín;
o bote do Pindo, tramalleiro, sen tilla e no demais
"sistema lancha"; o popular bote de Carril, da Ría da
Arousa, de popa aberta para incrementar o porte do
barco; e, por último, o bote sancosmeiro, da ría de
Noia, dedicado á pasaxe e ao transporte e ao que Bernardo Máiz lle atopa similitudes coa dorna de tope.

O bote aparece moitas veces recollido na literatura de
tradición oral. Lembremos, sen irmos máis lonxe, os
célebres "Catro vellos mariñeiros, todos metidos nun
bote..." que vogaban cara Celeiro co monte San Roque
á vista, mais tamén foron materia da literatura culta
escrita, como testemuña o poema "Mariñeiro da Lanzada" de Luís Rodríguez Seoane, do que arriba se
reproduciu un fragmento.

Despois están as tipoloxías de botes segundo a arte á
que se dedicaban: ademais do polbeiro, co que comezamos, están o bote xeiteiro e o volanteiro, propios
das Rías Baixas, e o bote anguleiro, do tramo final do
río Miño.

Fica para unha próxima entrega, ademais das referencias bibliográficas, falar de galeóns e balandros, de
trincados, gabarróns e quechemaríns. Hai que estudar aínda os barcos que viñeron de fóra en períodos
relativamente recentes, como a traiñeira e os faluchos, e hai tamén que botar unha ollada sobre as velas
maiores dos pailebotes e goletas e achegármonos aos
primeiros motores dos nosos barcos. Será nunha vindeira travesía.

Tamén teñen distintas denominacións os botes atendendo á forma da popa: o bote de popa aberta, da ría
de Vigo, e o bote rabón, de Bueu, teñen de compañeiros os botes de dúas proas, da ría de Vigo. Caendo no

Viveiro, 1915. Foto: J.Ínsua
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