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quia marinense de Pastoriza, aín-
da lle quedan uns anos de traballo 
no mar, aínda que poucas viaxes 
a Terranova, pois “cada vez esta-
mos indo menos. Este ano aínda 
non fomos e o ano pasado tan só 
estivemos alí dous meses. As cotas 
van cada vez a menos, vaise unha 
marea ó ano e o resto das viaxes 
dedícanse a outras zonas como o 
sur de Islandia”, explica.

Sociabilidade |Sen embargo, 
mentres o tempo que as embarca-
cións permanecían en Terranova 
se reduciu, algo que permitiu ós 
mariñeiros recuperar a sociabi-
lidade que perdían tras meses e 
meses en alta mar e que as súas 
familias xa daban por perdida 

–as esposas dalgúns mariñeiros 
comentan que, durante os poucos 
meses que éstes pasaban no fo-
gar, non eran quen de manter 
unha conversa sobre o tema máis 
sinxelo-, existe algo que nunca 
poderá cambiar: as duras condi-
cións do traballo no mar. Moito 
se ten falado sobre a vida a bordo 
dun pesqueiro, pero iso é algo do 
que só un mariñeiro que leva de-
dicado moito máis tempo á pesca 
que á súa propia vida pode falar. 
Temperaturas de 40 graos baixo 
cero, días enteiros sen durmir –o 
habitual é descansar dúas ou tres 
horas por xornada, pois o ritmo 
de traballo no mar é continuo-, 
uns raios de sol que queiman os 
rostros dos mariñeiros a través 

das nubes, temporais inesperados 
causados por grandes borrascas 
ou imaxes tan impresionantes 
como contemplar as folerpas de 
neve caendo sobre a superficie 
do océano tan só se poden vivir 
durante un deses longos períodos 
nos que os mariñeiros abando-
nan o fogar para viaxar horas e 
horas sobre uns buques que non 
lles garantizan un regreso ó fogar 
nas mesmas condicións nas que 
partiron.
 “O traballo é bastante duro de-
bido ás correntes marítimas que 
complican as faenas, e máis nesa 
zona, pois o traballo xa é bastante 
complicado, pero nesas condicións 
aínda máis”, recorda Queima-
ño. Mentres tanto, para Castro o 
traballo en Terranova xa foi máis 
duro do que o é na actualidade. 
“Antigamente, os labores de pes-
ca en Terranova eran máis com-
plicados. Agora hai que andar con 
coidado cando é tempo de neve ou 
cando hai ciclóns, pero as cousas 
cambiaron porque na actualida-
de vaise máis ben nos meses do 
verán e as condicións do mar non 
son as mesmas que as do inverno”, 
comenta o marinense desde o seu 
fogar, de seguro, moito máis es-
pacioso que o interior do barco no 
que pasou tanto tempo, pois du-
rante os meses que permanecían 
en alta mar, 25 mariñeiros convi-
vían nun espazo moi reducido, ás 
veces incluso claustrofóbico, como 
describe o biólogo Xavier Queipo 
-que permaneceu embarcado na 
costa canadense-  no libro ‘Onde o 
mundo se chama Terranova’.
“Neses reducidos metros cadrados 
nos que os pescadores convivían, 
apenas se dispoñía de espazos 
privados onde éstes pudiesen es-
tar sós, eses 25 homes non tiñan 
a máis mínima intimidade”, co-
menta Queipo. E é de aí de onde 
provén esa falta de sociabilidade 
dos mariñeiros de Terranova, pois 
vivir nesas condicións día tras día 

repercutía non só no seu aspecto 
físico –“os mariñeiros son xente 
dura e curtida que soe aparentar 
máis idade da que realmente te-
ñen”, segundo comenta o director 
do Museo do Mar, Pablo Carrera, 
que viviu preto de catro meses 
nun barco en Terranova-, senón 
tamén na súa vida diaria, facendo 
que algúns días os barcos fosen 
escenarios de excelentes momen-
tos de festa, mentres outros se ca-
racterizaban pola rabia dos fortes 
temporais que impedían a pesca e 
alongaban a estancia en alta mar, 
ou por averías inoportunas que 
roubaban un pouco máis do tem-
po libre daqueles homes.

Incertidume|“En Terranova a 
vida era “como un conto de fan-
tasía. Non se sabía o que pasaba 
nos barcos”, comenta Queimaño, 
mentres o seu compañeiro de 
profesión recorda que “nun bar-
co, a convivencia non é coma se 
un estivera na casa, pero é a túa 
casa durante dous meses e hai que 
intentar levarse ben con todas as 
persoas de a bordo. Sempre se 
teñen algunhas discusións, pero 
tampouco se vai toda a viaxe ca-
breado porque alí vaise a traballar 
e acaba por sacarse adiante a fae-
na”, comenta Castro.
Cando non había traballo –algo 
que, explican, non sucede en moi-
tas ocasións, pois ó detectar un bo 
banco non existen días nin noites, 
os mariñeiros aproveitan para 
culturizarse ou poñer a punto 
os buques nos que se desprazan, 
como describe Juan Castro. “De-
pendendo de como se dea a pesca, 

aprovéitase para durmir ou para 
facer limpeza do interior do barco. 
Hai momentos nos que, polo mal 
tempo, non se pode traballar, e ese 
tempo pode dedicarse a arranxar 
as partes do barco que o precisen, 
ou ben xogar ás cartas mentres se 
vai navegando”, comenta, mentres 
Queimaño engade á tradicional 
partida dos mariñeiros a lectura 
ou o cine. “Nos momentos libres, 
ademais das cartas o que se fai é 
ver películas ou ler libros. Por iso 
agora non hai tantos enfronta-
mentos entre nós, porque antes 
mantiñamos máis contacto pero 
agora hai televisión por satélite, 
podemos comunicarnos coa fa-
milia a través do teléfono… algo 
que, hai anos non era posible e 
facía máis dura a viaxe”, declara 
o cangués.
A pesar de todo, afastarse do fo-
gar sempre é difícil, sobre todo 
en épocas festivas como o Nadal. 
Manuel Queimaño comenta que 
eses días eran moi tristes porque 
“todos estaban en familia e nós 
tiñamos que permanecer no mar. 
Aínda que parezamos fortes, alí 
acababa chorando todo o mundo”, 
declara.
Xa no seu fogar en Cangas, o ma-
riñeiro non terá que volver pasar 
por esa tristeza que inunda ós 
homes do mar nas festas do Na-
dal, nin vivirá os controis ós que 
se someten ós barcos que sucan 
os mares da lonxana Terranova, 
pois este é outro dos aspectos que 
cambiou co paso do tempo. “Ac-
tualmente, os barcos están moi 
controlados, pois hai inspeccións 
cada 15 días ou incluso cada se-
mana”, comenta Queimaño, que 
engade que “antes, cando chega-
bamos ó porto, esperabamos ata 
a Banda de Música, mentres que 
agora a única música que espera 
ós mariñeiros é a das sereas dos 
coches da Policía. Parecemos de-
lincuentes! sinala o mariñeiro na 
súa terra de nacemento.n

Arriba, o mariñeiro canguense Manuel Queimaño -antigo traballadoren 
Terranova- no seu barco  ‘Esperanza Menduíña’. No centro, os efectos 
das baixas temperaturas no bigote de dous mariñeiros da costa 
canadense. Abaixo, un dos momentos de maior tensión a bordo dun 
barco: unha tromba de auga.

o museo do mar pon imaxe ó traballo en terranova

O duro traballo en Terranova foi 
recollido en maio do ano 2008 
pola exposición ‘Onde o mundo se 
chama Terranova’, unha mostra 
composta por máis de 370 
fotografías coas que o Museo do 
Mar logrou achegar ós visitantes 
á vida diaria dos mariñeiros. 
Camarotes, cubertas, momentos 
de descanso ou da propia pesca do 
bacallao compoñen esta mostra 
que inclúe o relato dos biólogos 
Xavier Queipo, Anxo Fernández, 
Enrique Álvarez, Euloxio Vázquez 
e Lorenzo Suárez que, xunto 
ó propio director do Museo, 
Pablo Carrera, permaneceron 

embarcados durante catro meses 
cos mariñeiros galegos que faenan 
na costa canadense.
A finais do ano 2008, o Museo 
do Mar presentaba o proxecto 
‘A Memoria do Mar’, un traballo 
que logrou reunir máis de 4.000 
fotografías procedentes de 
200 doantes de 25 localidades 
costeiras de Galicia, e que foron 
expostas no propio Museo.
Con motivo desa investigación, 
a entidade editou o libro ‘O 
futuro era inmenso. Memoria 
e fotografías dun tempo en 
Terranova’, unha publicación 
composta por material ilustrativo 

que o fotógrafo José Rodríguez 
tomou durante as mareas nas que 
permaneceu a bordo dos grandes 
bancos de Terranova durante os 
anos 50.
‘A memoria do mar’ supuxo 
tamén a elaboración dunha 
páxina web na que se poden 
consultar esas fotografías.  En 
‘www.memoriadomar.com’ é 
posible buscar instantáneas polo 
seu autor, data ou localidade. 
Ademais, a web complétase 
con arquivos sonoros e outros 
documentos que serven para 
contextualizar o momento no que 
as fotografías foron tomadas.


