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Durante décadas, mariñeiros ga-
legos como Manuel Queimaño e 
Juan Castro sucaron as xélidas 
augas do Océano Atlántico en di-
rección á coñecida como ‘Terrano-
va’, unha gran illa próxima á costa 
canadense que nos anos 60 e 70 
vivía unha época dourada de pes-
ca do bacallao. Alí, os mariñeiros 
permanecían meses e meses ata 
que as adegas dos pesqueiros e os 
bacaladeiros estaban ateigados 
de toneladas desa valiosa especie 
que lograran capturar poñendo 
en perigo a súa propia vida pero 
que, unha vez ante os seus ollos 
aquelas rugosas e enormes redes 
-de aproximadamente 70 metros 
de lonxitude-, cheas de captu-
ras, lograban iluminar os rostros 

deses duros homes do mar ó ver 
recompensado o esforzo realizado 
durante tantos días. 
Tras cada faena –facíanse lances 
cada catro horas-, o peixe era se-
leccionado, traballado e enviado 
á Península, sendo tantas as to-
neladas que se mandaban que 
Canadá, ese país coñecido polo 
seu carácter afable e pacífico, non 
dubidou en implantar unha lei de 
protección das súas especies que 

prohibía ós buques faenar a menos 
de 200 millas das súas costas. A 
polémica solucionouse estable-
cendo un sistema de cotas para a 
pesca que, pouco a pouco, non só 
logrou que o sector bacaladeiro se 
viñese abaixo, senón tamén que 
a lingua galega que xa se deixaba 
oír polas costas da desembocadu-
ra do río San Lorenzo comezase a 
desaparecer. 
Década e media despois, a flota 

galega recibiu unha boa noticia: 
a partir deste ano que acaba de 
comezar, os buques poden regre-
sar ó histórico caladeiro de Fle-
mish Cap, aínda que con algúns 
cambios con respecto á situación 
anterior ó conflito: dos 117 barcos 
que, con anterioridade, faenaban 
na zona, tan só 17 traballan ac-
tualmente na captura de peque-
nas cantidades de bacallao, que 
compensan coa pesca de tonela-
das doutras especies como fletán 
negro, galliña de mar, limanda ou 
solla. Ademais, os preto de cinco 
meses que os mariñeiros se vían 
obrigados a permanecer lonxe 
dos seus fogares reducíronse a 
dous ou, nalgúns casos, mesmo a 
quendas de aproximadamente 20 

días, posto que a cota establecida 
para España oscila entre as 700 e 
as 800 toneladas, unha cifra moi 
afastada das 60.000 que se ex-
traían durante a década dos 60, e 
considerada como “simbólica” por 
parte do sector. 
“Hai quince anos, os mariñeiros 
adoitaban marchar para Terra-
nova sobre cinco meses porque 
se pescaban grandes cantidades, 
pero xa recentemente, as quendas 
eran máis pequenas. Iamos 20 
días, descansabamos, e volviamos 
marchar”, comenta Manuel Quei-
maño, un mariñeiro cangués que 
traballou durante 18 anos no ca-
ladeiro canadense, e vive agora a 
súa xubilación no seu municipio.
A Juan Castro, residente na parro-

Quince anos de impedimentos foron suficientes para que a maioría do sector pesqueiro galego se decidise a abandonar as augas de Terra-
nova, unha zona rica en bacallao que Canadá decidiu protexer da pesca extranxeira prohibindo faenar a menos de 200 millas da costa. O 
tempo investido na viaxe, o gasto derivado da estancia no caladeiro e as duras condicións do traballo nesas difíciles augas lograron reducir 
a numerosa flota galega, composta por 117 barcos, a tan só 17 valentes pesqueiros nos que varios mariñeiros relatan a súa experiencia.

[repOrtaxe] Década e media despois das 
imposicións canadenses, os buques galegos volven 
faenar no histórico caladeiro Flemish Cap .
[escribe Paula Barros | fotografía museo do mar, josé rodríguez, rosa 
gonzález]
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