MANOLO PARADA

"Trajerei un d o m n
e ireipela marinha
vendendo azeit-efarinha"
(Poema da cantiga 10 de escamho e maldize^,
AÉfonso X "E1Sabio", mediados do século XIII)

e a verba dormon, de dubidosa
referencia, tivese algunha
relación coa embarcación denominada
doma, esta será a máis antiga alusión
documentada sobre da mesma. No
século XIV, hai indicios da súa
participación na pesca co cerco real.
Pero e no XV cando aparecen as
primeiras referencias documentadas en
relación á súa constnicción nas
carpinterías de ribeira dos
peiraos da Moureira, en
Pontevedra.
A verba doma, ten como orixe
e significado, entre outros, o de
cuba para garda-10 viso. Tarnén
en Castela se lle chama duerno e
sobre todo, na Galicia interior,
emprégase o termo dorno para
definll. á artesa, o mesmo que a
uns gabidos para recolle-10 vino
que se verquía ao embotellar ou
trasegar. Como utensilio sempre
se fai alusión a algo cóncavo,
para gardar ou transportar, sen
que estea clara cal foi a función
primixenia. Igualmente se lles
chamaba dornas. a unhas
gamelas semellantes a artesas
que se usaban no Miíío e no Si1
na bisbarra ourensán dos Peares.
E, ao cabo, tamén se cofiecen
.
por dornas, unhas barcazas de
fondo plano utilizadas nas Rías do
Norte da provincia de A Corufia. Folga
dicir que existen varios lugares da
Galicia do interior que levan o
topónimo dorna.

peza de cuaÍío de canto e popa estreita;
domas con banceado a "tope"; domas
da clase "nai" para uso deportivo, &ta
e con vela cangrexa, ...Existen, pois,
infinidade de variacións para adaptalas
aos medios en que tefien que traballar e
ás circunstancias económicas e sociais
dos seus amos; de aí as últimas
innovacións de incorporarlles o taco do

u
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Non sabemos, certamente, da forma
orixinal da dorna actual, porque nos
tempos modernos sufriu variacións na
súa estructura: domas "mecas", de proa
lanzada; domas "carreiranas", de proa
remetida; domas de Beluso (Bueu), con
táboas de encubrir e da banda sen
montar de cabeza; as "padronesas", con
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motor, botarlles regalas, construílas en
poliéster, etc.
En definitiva, centrados na doma de
calime ou tingladino, non hai certeza
nin un seguimento histórico
documentado abondo sobre as súas
orkes nin evolución. Todo apunta, non
obstante, a unha versión tomada
dalgunha embarcación nórdica das que
nos séculos XIV e XV invadiron
Galicia. Neste sentido, existiron en
Suecia e no Cantábrico embarcacións

semellantes, e perdura na actualidade
outras moi parecidas pero con dúas
proas nas Illas Feroe. En Galicia, o
barco en activo con características máis
similares é o laiieiro ou anguleiro do
baixo Mifio, tamén chamado "carocho"
na beira portuguesa.
As dornas actuais cínguense aos
tamaÍíos de oito e nove cuartas
(de 4 a 4,5 metros de eslora),
desaparecendo a comezos dos
anos 60 as derradeiras domas
grandes ou xeiteiras que
superaban as 17 cuartas (máis
de 8 metros de eslora). Destas
últimas, hai referencias
documentais sobre do seu
emprego COS xeitos nos séculos
XVI e XVII, segundo datos
recollidos polo profesor
Filgueira Valverde nos arquivos
do Gremio de Mareantes, nos
que mesmo fálase de dornas de
dous mastros.
Sabemos que houbo dornas
en cantidade respectable ata
mediados do presente século en
Marín, Vilanova de Arousa,
Porto do Son, Portonovo,
Cambados, etc., pero foron
desaparecendo e, ao día de
hoxe, a penas fondean naqueles
peiraos. Nos portos dorneiros actuais.
levan o mesmo c d o .
Os pobos e as bisbarras onde se
seguen a utilizar son, curiosamente, as
máis illadas e, probablemente, onde a
situación económica foi menos
favorable. Pero tamén coincide que
estas son as zonas de maior tradición
pesqueira das Rías Baixas; referímonos
concretamente ás Illas de Ons e Arousa,
e ás penínsulas do Barbanza, O Grove e
O Morrazo (*).
A DORNA MECA, "XElTEIRA'I
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de Vilanova á Illa de Arousa, unha
doma feita no Grove. Asemade, na
Illa houbo unha doma meca que fixo
de coneo a Viagarcía.
Os mariííeiros veteranos faláronnos
dalgunha daquelas grandes domas,
hoxe desaparecidas:
A 'Zea", de 15 cuartas, 7,45
metros de eslora, do Gesto.
A "Una Mas", 14 cuartas, 7 metros,
do Sr. Manuel de Domingos.
A "Aldarisa", 16 cuartas, 7,90
metros de eslora.
A "Francisca", 13 cuartas, 6,55
metros, do Sr.Francisco Naveiro.
A "Espaíía", 12 cuartas, 6,10
metros, do papá Costa.
A "LaChica Bonita", que serviu de
pasme a Cambados polo ano 1918,
dos Gabinos.
A dos "Joveteiros" que tam6n facía
viaxes cos turistas da época.
A dos "Tesedeiros",que botaba
unha noite e medio día de Fisterra a
Vigo para a venda.
A "Saballa", con 22 cuartas de
quilla, pero era de tope.
A do Tiifiáns, con 17 cuartas, na que
ían oito homes a pescar á Ma entre
os anos 1915e 1920.
A peica no mar de fora
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veces, deixaba-se o peixe atrh, pero
os compradores pagaban máis o
marisco das costas batidas que o da
ría, e o certo era que aquel mesmo
aguantaba máis tempo vicho.' O
cento10 e sobre todo a langosta,
había que ir vendelos a Vigo, anque
fora dende Fisterra, posto que alí
tinan mellor prezo. Temos rematado
de levanta-las nasas da langosta ás
once da noite en Sálvora, e chegar a
Vigo ás oito da maiíá con tormenta
de vento Sur, pero vendíamo-la
ducia de centolos a cinco pesos, que
daquela eran de prata. Tarnén había
moi boa venda en Carril para o
peixe, e máis tarde en Vilaxoan. Pero

falando de calidade, moi bos eran os
centolos das praias de Cíes, e tamén
as langostas e o lumbrigante dos
mares de Oia e A Guarda.
Se había pouco vento, armabarnos
unha trinqueta con tangón a proa,
ostagada no puno da verga, para
axudar á vela, porque ás veces
botaban as domas máis de un mes
sen ir á praia a arranchar e estaban
pesadas. Os riscos máis grandes
corríanos as dornas que ían de
enviadas á venda cando se andaba a
compaííía. Había que leva-lo peixe a
terra e arriscaba-se moito para
chegar antes. Aquelas d o m , a parte

moi portante" ou "traballa moito no
mallete". E ficaron esquecidas as
manobras de virar de bordo:
" i iVamos a virar por barlovento! !.
Caiia á banda, arria escota, arría
drizas, vela abaixo, despasa o
sotavento, cambia amura, guinda,
time". Nas praias de Peralta e Terra
de Porto, no Grove, así como as de
Mar de Frades e o Pombal, en
Cambados, inician o seu sono as
derradeiras xeiteiras, de bo nome "As
Mecas". Con elas durmen tamén
expresións e nomenclaturas
marifieiras como "voltura", "cuaÍío",
"xarreiro", "pé de amigo", "couso" e
"arca", "bourel", "relinga" e tantos
outros.
Máis aínda é tempo de recuperar
verbas e domas; hai anos que ducias
de pequenas domas navegan de novo
e a ledicia das velas retoma á ría de
Arousa. E, ao leme de "A Meca", a
dorna xeiteira que recuperamos como
elemento sinalado do patrimonio
cultural e histórico de o Grove,
podemos dicir como os vellos
mariÍíeiros que nos aprenderon: "Pero
se na volta de leste non nos dá,
cambamos para remontar Cantodomo
e atracamos no peirao de Con Redo".
de seren máis lixeiras, tarnén levaban
as velas mellor feitiiias, que eran as
que armaban O Casildo vello, O
Pintos, o pai dos Cachopeiros, O
Toreno, Panxón, etc. Había moi bos
veleiros e moi bos xinetes. E algúns
patróns sempre andaban pondo as
velas a punto: correr sortellas,
remontar, relingar, empalomar,
ensortellar, envivir, endozar, repasar e
remendar.
O deva10 das domas xeiteiras mecas

Nos anos 50 xa funcionaban
bastantes racús a motor de gasoil e
gasolina; entón 0s motores
comezaron a ir á venda. Daquela, o
Bao énchese de velas de dornas
mecas vendidas para Cambados,
onde andan cos rastros da ostra e da
vieira. E a fins dos 50, os motores xa
tiran polos rastros. Dende entón, na
ría deixáronse de escoitar expresións
da navegación a vela como "vamos
moi mancornados", "ese estrinque vai
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