As Asociacións
Asociación de Amigos da Dorna Meca

iPORQUE SE RECONSTRUE A DORNA MECA?
O estudo das embarcacións
tradicionais, preséntase como unha
necesidade que nos obliga a recoller
os datos que a.inda perduran n o
recordo.
Os
historiadores
e
antropólogos, tetíen feito traballos moi
válidos sobor do tema en xeral, pero
hai asuntos moi puntuais que requeren
certa atención.
Entre eles está a recuperación
física destas embarcacións, 'que por
circunstancias do avance tecnolóxico,
desapareceron eforon ou están apunto de ser esquecidas, como é o caso
da dorna xeiteira.
Sabemos que a dorna de
calime é unha das embarcacións típicas e tradicionais máis
antigas que ainda perduran na actualidade, anque con
certas reformas, como a incorporación de motor en detrimento da propulsión a vela, etc. Son innovacións Ióxicas e
aceptables, pero que non deben borrar o paso do tempo.
Houbo o longo da historia das dornas, quen sabe
cantas modificacións e características máis ou menos importantes, o certo é que entre elas o pobo de Ogrobe ten
parte e moito arte no desetío e na estampa dunha das
dornas máis representativas que existiron, como foi a Xeiteira
cofiecida por DORNA MECA.

I

Os derradeiros retoques do rnovu dornu
cotíecido como "O Esperanseiro". Esta é unha das últimas
dornas típicas de Ogrobe que ainda quedaba a punto da
extinción.
Caracterizábanse polo aumento da manga, desde a
cuaderna maestra até a popa; non eran moi pinchonas e
lanzaban lixeiramente a proa; eran algo ensilladas, o que
Iles confería unha silueta preciosa na vista de costado. Nos
tipos máis usuais, de 911 0 cuartas, facianse idoneas para
o traballo con aparellos de rede, nasas e para o rastro de
vara, dada a súa capacidade de carga. Navegando eran
algo ~esadas,pero seguras e andadoras con ventos duros.
A A.A.D.M. tamén ten colaborado e organizado,
concursos de fotografía, exposicións de embarcacións
tradicionais e maquetas nas Festas do Marisco e o Carmen, así como a semana que co tiduo xenérico de
"Actualidade das Embarcacións Tradicionais" celebrouse na
Casa da Cultura "Manoel Lueiro", patrocinada pola
concellería de Cultura do Concello de Ogrobe, do cinco ó
once de Nadal de 1994, con exposicións de fotografías,
maquetas, artes de pesca, videos, unidades didácticas para
nenos e charlas, coloquios, mesa redonda e conferencias
sobor do tema a tratar como foron embarcacións, mar e
pesca.
Nestes actos, contouse coa colaboración do Grupo
Etnográfico "Mascato" de Cambados, Real Cofradía da
Dorna de Ribeira, Grupo Etnográfico "A Buxaina" do
C.R.A.C. de Coruxo, C. Cultural "As Lagoas" de Bueu e a

AAsociación de Amigos da Dorna Meca, temos como
obxectivo a recuperación do patrimonio cultural e histórico,
relacionado con Ogrove e o mar. Dado que parte importante deste patrimonio precisa dunha certa actividade e
asiduo mantemento como poden seren as embarcacións,
pensamos que o mellor xeito de conquerilo era criando
unha sección deportiva e de ocio para mellor dispor do seu
uso e manexo. Asi nace en primeiro lugar xunto con outros
clubes da ría de similares inquedanzas, a organización e
difusión de regatas en dornas a vela, recuperando a tradición nos anos 80, xa perdida facía uns trinta anos. Para o
seu emprego utilízanse dornas das existentes na actualidade,
do tipo 819 cuartas, incluindo en algúns casos a recuperación de dornas mecas con certa tradición, como foi o caso
da única construida polo desaparecido carpinteiro de ribeira,

9
I I ENCONTRO DE EMBARCACIÓNSTRADICIONAiS.GALICIA 95

As Asociacións
Asociación de Amigos d a Dorna Meca

Consellería de Pesca, Marisqueo e Acuicultural da Xunta de
Galicia.

construcción da dorna.
Deste xeito non soio estamos a levar a cabo a súa
recuperación, senón que tamén estamos revivindo a súa
construcción en Ogrobe, precisamente polos netos do que
foi outro gran mestre dos tres quefacían as famosas dornas.
Asi pois, os irmáns Garrido coa colaboración inestimable
de D. Francisco Caamatío, recollendo e xuntado a herencia dos mellores obradoiros de Ogrobe, potíen mans á obra.

Coma un dos obxedivos máis ambiciosos pola nosa
parte, está o facerlle un monumento á Dorna Xeiteira Meca,
labor que está sendo realizada coa construcción e recuperación da mesma para a súa exposición, estudo e disfrute
por parte de Ogrobe, en representación do noso máis preciado patrimonio etnográfico e cultural relacionado co mar.
Aínda antes de legaliza-la asociación, xa sotíabamos algúns
con voltar a ver a estampa da nosa auténtica e representativa dorna airea-Ia súa branca vela, reanima-la setía
identificativa máis representativa de Ogrobe nos últimos
séculos, rendindo unha homenaxe a todos aqueles que
conviviron e desviviron a realidade do seu uso, levando na
man o timón que marcou o derroteiro da historia cultural i
económica da nosa vila. Tentamos que a xente moza cotíeza
algo que axudou a elabora-lo seu orixen, e que os que se
interesan polas nosas cousas tetían unha referencia máis,
que todos estabamos a punto de perder.
No ano 1994, a Consellería de Pesca da Xunta de
Galica, publica unha oferta, que suvbenciona por valor de
1.000.000 de ptas. a cada entidade que o solicite, para a
construcción de embarcacións tradicionais. Esta
oportunidade é aproveitada pola A.A.D.M. para elaborar
un presuposto do que sería o importe da construcción da
dorna xeiteira. O custe calcula-se en 1.654.000 ptas, e
con estas premisas, comenzan-se as xestións para solicitar
a citada axuda que logo sería aprobada.

Comeza-se facendo unha maqueta de medio casco
a escala, que se vai comparando co proxecto e as opinións
dos mais vellos; traballando sobor dela danse os últimos
axustes.
Fai-se unha plantitía a tamatío real da proa e roda.
A magnitude e tamatío do que é a primeira comparación
dunha peza real, causa unha impresión tan alentadora
como ilusionante. Vista esta peza, quedamos todos emocionados, comprobando as dimensións que chegaría a ter
a embarcación.
As medidas e formas aceptadas pola opinión da
maioría levan-se a plantihas de tamatío real, montando os
patróns sobor das grades. Alí fanse de novo uns pequenos
axustes e os artesáns con axuda do mestre Caamatío, fan
o reparto de distancias entre cuadernas, vans, saleiros e
bancos. Trazan-se falsas do casco, cruxía, niveles e plomos; puntal, eslora, manga e ensillamentos. Todo perfecto; montase a quilla, roda e peza de cuatío do que vai a ser
unha dorna xeiteira de tipo meca, construcción en calime
de quince cuartas de quilla (3,15 m.) á que corresponden
7/50 m. de eslora, 2/50 m. de manga, 1,20 m. de puntal e
32 m2 de superficie vélica.

Diante das boas perspectivas de poder realizar unha
das máis ambiciosas ilusións, puxémonos a traballar no
proxedo, porque non dispotíiamos de ningún dato técnico,
para levar a cabo a construcción desta embarcación, e os
mestres que as construíron nin viven nin deixaron patróns
ou plantitías.
Recolleron-se algúns aspectos das súas características falando con homes que as patronearon ou que en elas
navegaron; conseguíronse fotografías e alguns datos de
libros ou escritos do pouco que hai sobor delas. Algunhas
maquetas e unha dorna xeiteria real, existente na sala do
mar do Museo do Pobo Galego, pero de orixen Carreirán,
aportáronnos algún dato; pero foi de vital importancia a
axuda do único carpinteiro que ten intervido na súa construcción, por ser fillo e irmán de dous mestre construdores
de xeiteiras, nos seus anos mozos. Estamos a falar do Sr.
Paquito Caamatío, mestre artesán de carpintería de ribeira
xa retirado.
O asteleiro dos irmáns Garrido é o encargado da

Para o corte da vela, toman-se os patróns dunha
das últimas feitas en Ogrobe, probablemente a comezos
dos 60, para a dorna "Que Chova" de Peralto e cedida
polo seu dono. A vela vai a ser armada non sistema tradicional de relinga ensortellada.
As caraterísticas que máis definen a nosa dorna son
o esloramento, conseguido no elegante lanzado da proa;
o cobremento do escotillón con tilla, o que permite un
aloxamento para a tripulación que precisa trasnoitar no
mar; aumento do puntal a popa, para que o cargar con
aparellos e redes, non perda litías de flotación; inclusión
de tapas regalas, que axudan o amarre do casco e sirven
como soporte para forquillas que, colocados nelas os remos, fan a vez de candeleros; o uso de toletes nas
remadoiras, para facilitar o armar e desarmar os pesados
remos. Estes detalles, xunto con outros de menor sona, fan
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portos da ría.
Perdeuse parte da nosa cultura naval e nomenclat
ras antigas como: Pousa-maestro, que era unha peza de
madeira que encastraba na fogonadura do mastro para
regula-la caida deste. Pana de puxo, que se colocaba entre os saleiros da cadeira e do cofete para non pisa-lo peixe

que esta embarcación sexa competente, sen ter que renunciar ás prestacións tradicionais e típicas do dorna.

O tamatío da dorna xeiteira meca variaba fundamentalmente entre as doce e dezaseis cuartas de quilla,
chegando ás dezaoito cuartas algunhas delas, como foi a

Bornas "Mecas" no

('arribados

de r.omtcu.s de ssPculo

e ó mesmo tempo estar mais alto e poder bogar a puxo de
pé. O xarreiro, era outra pana colocada na banda da arca,
para estiba-Ia pota e o barril da auga. Cocedoira; era unha
lousa na que face-lo lume, que ia no cofete. As chileras,
compartimentos a modo de estantes postos entre a tilla e a
cadeira, debaixo dos corredores de panel de meio, e un sin
fin de nomes e pezas que soio perduran na lembranza dos
homes que o viviron.

antiga barca de pasaxe de Ogrobe a Cambados a primeiros
de século ou finais do XIX, segundo relatos de D. Xosé
Tritíans. Tamén cumpria o mesmo cometido de Vilanova á
Illa de Arousa, unha dorna feita en Ogrobe. Así pois, os
tamatíos en eslora dados en metros, oscilaban de seis a
nove.
Navegaban nelas de tres a cinco homes, que se
adicaban fundamentalmente ao xeito cas rascas ou raeiras
no verán e á pesca de badexo, faneca e xardas no inverno.
Os caladeiros habituais eran entre Fisterra e Silleiro,
tendo chegado a Malpica e Leixoes cando ían á pesca da
langosta e lumbrigante con nasas.
Facían recaladas de sete a quince días no verán e
ian a compatíia candofaenaban lonxe, encargándose unha
delas de ir e vir á venda, cambiar aparellos para repotíer e
traer ou levar roupa para muda dos tripulantes, así como
suministro de víveres, etc.
"Cincoenta e dúas viradas temos feito dende Fisterra
a Vigo, para ir a venda con vento Sur fresco pola proa,
navegando un día e mais noite e media", tenme contado
un maritíeiro, como anécdota.
Pero a dorna xeiteira meca desapareceu; e con ela a
mais recente historia marifieira do nos0 litoral, porque esta
dorna facíase en Ogrobe tamén para Cambados, Illa de
Arousa, Vilaxoan, A Pobra do Caramitíal, Padrón e demais

O proxecto de construcción foi presentado públicamente na exposición da Festa do Marisco de 1994 e tamén

na semán adicada a "Actualidade das Embarcacións
Tradicionais", celebrada na Casa da Cultura do 5 ó 1 1 de
Nadal de 1994.
O resto do custe foi solicitado ó Concello de Ogrobe
O uso desta dorna, é de carácter público, posto que
forma parte do patrimonio cultural, e histórico de Ogrobe.
A aprendizaxe e manexo, así como estudo de todo o
relacionado coa dorna e o seu mundo, son os fins para os
que foi construida. Así como a súa participación en
concentracións navais ou calquer a d o de carácter cultural
ou festivo para o que sexa solicitada, en Ogrobe ou fora
del, representando á nosa vila.
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A A.A.D.M. informará e fará cumplir as normas de
seguridade e hixiene obrigatorias predispostas pola
autoridade marítima correspondente.

Calquera das solicitudes correspondentes tétíense
que facer á A.A.D.M. por ser esta a entidade responsable
do seu mantemento e uso, proporcionando a tripulación
necesaria para o goberno, ensino, ou prácticas de navegación que serán gratuitas, salvo actividades que comportaran algún gasto económico, caso que sería estudado por
dita entidade e exposto ós interesados.

AA.A.D.M. adica a recosntrucción da dorna xeiteira
meca como homenaxe a tódolos maritíeiros e artesáns que
fixeron posible a súa existencia pasado e presente.
Manolo Parada

#
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A C'ARÓN DA LAKEIIU
"<:ando había nortadas, as dwnas quedaban ~erkzprena Bawosa mr e12 lbezros. AS ~nulleresda casa zbamos a pe busca-lo
pezxe, e de paso levabarnos na cabesa algún aparello atmdu. Se erarz peius do xezto, levabaw~osunha entre dúas e tznarvcos que
zr unha a carón da mtra, e sz o carnzrio estreztaba, unha dz nate e a mrtra detrás.
Dende O C#we (San Martzno) ata Raewos haz 74725 CZ72Co k ~ n .Saíaír~osda casa ás catw m4 as czncn da nzarzarz para
chgar alá ás sezs m sete. Se IJabía pmcopezxe e ~zorzpajaba a pena Ir vende-la~sardziias, salaban-se e quedahawzos alia atalo aparello. A s pems estabagz tendzdas todo o lofgoda praza e rbarrtos repasando a pé as avedas que tzna o aparellu. Bespms ás
dose, cmnzamos unha sardzilas asadas; e se m n había pan, pofirarrto-lopezxe nunba cortzsa daquelas que hotaba a borda, dos
hntrelos e pahezros que rmpían, la~adz$íosdo maz
As brasas faszan-se taméfz dos rizestnos cacl~osde cm-tzsa e al&n jarabullo, porque no mofzte apenas había leria, pms
daquela era rnoz buscada e aprweztada.
l'ara leva-lopezxe ao h e , tziia que ser na cabe~a,~ms
sestas e wazs naspatelas, entre mzfãaszmáns arvLazs eu. Meu paz
andaba sempre cofzpapá órnaq leváhano ó lmnbo, e se non, cayahan unha pesa
e inazs tzo 1'aquzto"O Carroiío", que era ql~efz
du xezto entre os dous, para ataz
O chcqar a casa, eles zban dmnzi; e nós, vende-lo pet?c~..Cando se andaba á rapeta, tainéz era a rnesrna faena, m o q74e
n o había
~
tanto que ata? pero se tmnaban le~~quados
e razas, pe~aban1-názsque calquera mitropezxe. Osfelp~dz5osaqueles da
Barrosa, trazanse mellm
EILnon zba tantas vecesporque era a rnázs 7zova de lizz~aszwuans, pero elas tz~ianque zr a dzarzo.
A nosa d m a , que lle chamaba~za "E;spa~ia"botaba na Barrosa unha semana m4 dúas, e cmna a nosa, había mmtas. Se
andaban óxeztopolo mar de Sálvma, xa ~e1zdíalzno rnar e d(mníarz a bordo.
A tzo Paquzto~~~stáhalle
rnmto pescar a lzna, aprwezta calquera tetrzpo rnwtu para face-10, metrzres estahan layos onz~
jomáeado~esperandu o lafzse do dza; anqu
houhera riz(ntopezxe, é1 s e p i a pesca~zdoynal, pero eJo si, despoz~lzrnpaha opezzre ben lz~npz&o,laviabao e cobabao a secar irjm
c~~zoszno
e ben posto, Janeca~,co~tfiru~,
razas, qz~erzllase todo o ~ I I Ehmdbera.
Cando erapnos nenos, na casa, cmnzarno-la caldezrada todo3 nunj~aJonte, e coma nós case toda-las farnzlza~de Icerzte
marznezra. Hahia vajzllas rnm bonztas na casa, q14e?caera72 de ~nziiaaboa, pero smose f4sabanpara os dza sznalados, cmno era%
bodas, bautzzos, dias de festa ou ca~zdo/labia abiin zrzvztado, pms había que cmdalas mmto; se se estradahan izon se podia
cwnprar rmtras. Para as bodas pedzanse ~izázspeui~
a mttra xerzte que as tzvera, e tarizé~zse prestaban no caso contrarzo. AJ
tartezras e potaspara fase-10s co~zdo~,
pedzanselle a a b ~ i arw~adm;
~z
porque as tz~ían~wamics,
de faser as caldezradas a bordo."
Asi eran as cousaJ naquel tempo, cmnentaba rnzkia ízaz a caron da larczra unha rzmte de Santos, sendo eu rapaz e non
hahia TVEstabamosfalando dos a ~ w45-50.
s
De vez en caizdo cmnefztan-se estas anécdotas actualmerzte en reufzzónsJainzlzares, pero cando a TV está deslyadu.
A "Espana"fora a dorna de Pneu abó Costa, de doce cuartas, do tzpo xeztezrapequena, meca, de proa lanurda, pz rzchona
e moz ben enszllada, que eu aznda lembro da ~nzkianenez, a finazs dos cznczrenta. L g o vendeuse-lle a Lnurenzo "O Tzadoro";
nela andzvo á rapeta até cmezos dos sesenta; de~pmsdesJZxo-se na praza de l'eralto. Huxe a &na, naturalrizente, Ica non
exate, pero a praza ta~nprmco:fm atuzda p w u n j ~ a1 ~M . de tewa e escmnbros, pero ali debazxu aztada están as szias arca3 con
pejadus de dornas, de cultura e de h z s m a .
Manolo Parada
Asuczaczh de Amgos da Dmna Meca
O Grwe 1 9Y4
a
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