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PONTEVEDRA. Barcos de vela, ga-
leóns, pesqueiros, navíos de pelí-
cula, chalanas, dornas… Parece 
complicado reunilos a todos nun 
mesmo lugar e, sen embargo, o 
Concello de Pontevedra fíxoo posi-
ble. Dende hai uns días, a Casa da 
Cultura de San Andrés de Estribela 
acolle unha exposición de maque-
tas de barcos coa que esta vila ren-
de homenaxe ó seu querido mar e 
ás persoas que, co seu minucioso 
traballo de meses, e incluso anos, 
a fixeron posible.

“Esta é a segunda exposición 
que facemos. A primeira fixémo-
la hai un par de anos en honra 
á xente de aquí e dos arredores, 
porque Pontevedra e, sobre todo 
Marín, foron de toda a vida pobos 
mariñeiros. O que pretentemos 
con esta iniciativa é proporcionar-
lle á xente que se dedica a facer 
estas marabillas un lugar onde 
poder expoñelas, porque non é o 
mesmo que as constrúan e poidan 
compartilas co público, que telas 
na casa para que acaben tiradas 

Tan só lles falta o mar
▶ A Casa da Cultura de San Andrés de Estribela acolle unha exposición de maquetas de barcos. As pezas, todas  
realizadas en madeira, reproducen dende pesqueiros marinenses ata o mítico Titanic

no faiado”, afirma Diego Moledo, 
membro da sociedade San Andrés 
de Estribela.

Persoas de todas as idades, den-
de rapaces, antigos traballadores 
do mar ou simplemente algúns 
‘manitas’ deron forma ás cerca 
de cincuenta pezas de tódolos 
tipos e épocas que se atopan ex-
postas.

 Así, no local da asociación en 
Estribela pódense ver pequenas 
dornas ou chalanas realizadas po-
los rapaces da asociación ‘Tenlo’, 
buques militares, famosos trasa-
tlánticos como o ‘Transmediterrá-
nea’, que se alza sobre unha das 
mesas da exposición cargado de 
diminutas luceciñas que o cubren 
de cor da mesma forma que surca 
as costas de levante na vida real, 
remolcadores, barcos que atra-
vesan os arrozais, e, sobre todo, 
embarcacións que hai algúns 
anos partían do porto marinen-
se en busca de vieiras ou outros 
manxares. Éstas últimas son 
algunhas das pezas que inclúen 
maior número de detalles por te-

las realizado antigos traballadores 
dos astilleiros de Marín ou persoas 
que, durante a súa vida, se dedi-
caron ó mundo do mar ou tiveron 
a oportunidade de viaxar nestas 
embarcacións polas costas de Ma-
rín ou Bueu.

“Aquí hai verdadeiros artistas, 
persoas que aman o mundo do 
mar e que, polo tanto, o coñecen 
de primeira man, algo que lles 
otorga ás maquetas un gran per-
feccionamento, tanto, que algun-
has das pezas aquí expostas levan 
o seu motor e son capaces de na-
vegar se as pos a flotar na auga”, 
afirma Moledo.

FaMosos.  A mostra tamén per-
mite facer unha visita pola his-
toria da man de célebres navíos 
como o ‘Mississippi’ que surcaba 
as augas do río do mesmo nome 
nas novelas de Tom Sawyer, o 
‘Reina de África’, no que Hum-
phrey Bogart e Katharine Hep-
burn fuxían das tropas alemanas 
polos ríos africanos ou o mítico 
‘Titanic’, aquel no que dous mo-

zos de distinta clase social viviron 
unha historia de amor prohibida e 
que acabou nas profundidades do 
Atlántico a causa do seu choque 
contra un iceberg.

«O certo é que  se trata dunha 
exposición bonita, que levou moi-
to traballo pois, para facernos con 
algunhas das pezas, eu mesmo ti-
ven que percorrer 40 kilómetros 
na súa búsqueda. Ó final houbo 

sorte e puiden reunir todos estes 
exemplares marabillosos que es-
tán sendo visitados por un prome-
dio de 20 persoas cada día, declara 
Moledo, que tamén engade que «o 
malo foi o tempo, xa que ó facer 
sol a xente marchou para a praia. 
Ademais, é unha pena que non 
haia mais lugares onde se poida 
expoñer. A min gustaríame, por 
exemplo, levar a mostra a Ponte-
vedra cidade, porque ó ser unha 
capital grande seguro que recibi-
ría moitas visitas». 

Así que, aqueles interesados en 
visitala  exposición poden facelo 
os mércores, xoves e venres entre 
entre as 11.00 e as 13.00 horas, 
e os luns, martes, xoves e venres 
entre as 19.00 e as 21.00 horas, 
do día 31 deste mes, momento 
no que as embarcacións volverán 
ó lado dos artistas que lles deron 
vida moi ó pesar de Diego Moledo, 
que afirma que «xa me gustaría 
poder quedarme cos barcos e poder 
para a casa. Aínda que son moitas 
pezas, a estas obras sempre se lle 
fai un sitio en calqueira parte».

«O que pretendemos é 
que os que fan estas obras 
marabillosas teñan un sitio 
onde expoñelas para que 
non acaben no faiado»

O ‘Mississippi’ que navegaba nas novelas de Tom Sawyer, buques de guerra como o ‘Diana’, barcos de recreo ou pesqueiros forman parte da mostra. roSA gonzálEz

Algunhas das réplicas 
chega a tal grao de 
perfeccionamento que 
incluso teñen un motor 
que lles permite navegar
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