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O nome da revista “A 
BENZA”, compitiu case 
ata minutos antes da súa 
publicación co de 
“ LOUREDA”, p ero 
quiz áis , como se 
comenta no WEB de 
HISTORIA, ó seu 
carácter despectivo, fixo 
que gañase o primeiro. 
A segunda polémica veu 
despóis da primeira 
publicación, posto que 

fixo falar ós alumnos  
sobre o nome real da illa 
que vai dar nome a 
revista. Popularmente 
c o ñ e c i d a  c o m o 
“ABENSA”, elimínase 
o seseo, e sepárase o 
“A” como se tratase dun 
artigo. A verdade e que 
o nome orixinal é o de 
BENENCIA. Este nome 
é o que aparece, ainda 
hoxe en día, nas cartas 

de navegación. 
Resumindo, e sen entrar 
en polémica de cal 
debería de ser o 
verdadeiro nome da illa, 
resp etarémolo nome 
orixinal da revista para 
a súa versión dixital. 
Por certo, LOUREDA é 
ahora, o nome da   
A.P.A. do colexio de 
Valiño. 
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Alumnos que o formaban: 
 
Cristina Mora Fernández 
Rafael García Silva 
Rosa Mª Silva Castro 
Joaquín Martínez Chouza 
Mª Luz Outeiral Sánchez 
Soledad Vázquez del Rey 
José Angel Torrado Ferreirós 
Casimiro Castro Viturro 
Sabrina Otero Romero 
Santiago Places Viturro 
Cristina Somoza García 
Pablo Pérez Places 

Portada: 
 
Jesús Romero Meis 
 
A portada foi a gañadora de entre os  
numerosos  part i cipant es nunha 
especie de competición escolar.  
Tódolos alumnos fixeron un dibuxo 
da illa, e o gañador obtivo coma 
premio a portada do primeiro número 
da revista. 
A cada cal máis optimista co seu 
dibuxo, nadie abriu a boca ó ver o 
ganñador. Sen dúbida gañara o mellor. 
Ademáis todos sabíamos do arte de 
dibuxar que tiña nas mans Meis, a 
quen só se lle achegaba algo o seu 
primo Johnny. 
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“Tanto neste primeiro texto coma nas 
entrevistas que ides a ver, podemos 
observar  o uso dun galego diferente o 
que hoxe usamos,  xa que eran os 
primeiros anos tras a súa nomalización 
e normativación lingüística, e a nosa 
lingua foi evolucionando. Mantemos o 
texto tal e como se presentaba na súa 
pr imei ra  edi ció n , po lo  ta nto , 
aparecerán palabras, expresións e 
formas gramaticais que hoxe en día 
pódense considerar coma erros, 
descoñecemento da língua ou mesmo 
faltas de ortografía”. 

“No seu día, un dos motivos polo que 
foron escollidas, era o de seren actuais. 
Hoxe son testimonios da recente 
historia do muelle, dos clubs de remo e 
futbol, da evolución dos barcos e 
bateas, ou mesmo dun dos Places, 
estirpe que ideou a primeira “Gamela 
de Cabo de Cruz”. 

Por outra parte, as “Análisis das 
entrevistas” só pretenden aclarar, 
com entar , o u  m esmo  reco rda r 
anécdotas da infancia dos que ahora 
somos pais. 
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En Cabo de Crus hai moitos 
marisqueiros. A meirande parte deles 
adícase a coller ameixas ou berberechos das 
praias. Para realizar este traballo válense de 
legoñas, sachos, horquillas,… 

Imos entrevistar hoxe a un 
horquilleiro. 

- ¿Qué recolles con este aparello?  
- Ó que mais me adico é a coller 

ameixas. 
- Explícame o que che fai falla pra facer  

esta tarefa. 
- Como ves, levo un traxe de augas de 

goma, enteiro dos pés ó peito, un flotador 
de goma colgado a cintura cunha rede na 
que vou metendo as ameixas recollidas. E 
por último a horquilla, con dous mangos 
separados feitos de madeira de eucalito. A 
horquilla ten de 30 a 40 dentes. 

Estamos a facer-la entrevista na praia de 
Carragueiros e o noso entrevistado 
atopábase en plena faena cando chegamos. 

- ¿Cómo se lle da hoxe o chollo?  
- Non é moi bó día porque agora hai 

mareas mortas. Cando mellor se pode 
aproveitar é nas grandes secas porque 
chégase a lugares menos castigados polos 
marisqueiros. 

- ¿Qué cantidade colle nun día normal?  
- Collemos 2kg, 3, 1, … Depende. 
- ¿E cántos horquilleiros andades nesta 

praia?  
- Entre homes e mulleres debemos ser 

uns vinte. 
O precio das ameixas varía segundo 

sexa o seu tamaño, por iso lle preguntamos 
-  ¿A cómo vos pagan o kilo?  
-  Pois depende de moitas cousas da 

época do ano, da obondancia… Polo xeral, a 
grande págannola a 850 a mediana a 450 ou 
500 e a pequena a 250, ainda que moitas 
veces tirámola. 

-  Por certo, ¿vos que pensades sobor da 
colleita de marisco pequecho, da cría?  

-  A min non me parece ben. Cando 
veñen ameixas moi pequenas na horquilla 
tirámolas, pero ó mellor veñen outros detrás 
e arrepañan con todo, ou veñen os que non 
son de eiquí e lévanas pros viveiros. 

-  ¿Qué prefiridis vir, polo día ou pola 
noite?  

-  Eu veño de día e de noite, ainda que de 
noite síntome mais seguro porque é mais 
fácil escapar da lancha, e tamén ven menos 
veces. 

Cando está a falar da “ lancha” estase a 
referir ó servicio de vixilancia de 
Comandancia de Marina. 

- ¿Cántos tripulantes ten a lancha?  
- Veñen sempre seis militares. 
- ¿E logo por qué non vos deixan 

mariscar?  
- E que están en veda. 
- ¿E como é que estando en veda andades 

a collelas?  
- Porque temos que comer. 
- ¿E corre moito a lancha da 

comandancia?  
- Si, pero como non pode chegar a terra 

ten que botar unha balsa de goma. Nos 
chamámoslle a “ zapatilla”. Cando vemos que 
chega a lancha botamos a correr e namentras 
cambean a embarcación, lispámonos, e se 
nos collen sácannos a horquilla, as ameixas e 
métennos unha multa de catorce ou quince 
mil pesetas. 

- ¿E que tal se corre co traxe de augas e 
a horquilla?  

- Na auga córrese moi pouco e fora dela 
o traxe e a  horquilla pesan moito e “non das 
abasto”. 

- ¿E cando acábe-lo xornal de hoxe, que 
fas coa ameixa?  

- A mais grande vendémola pró 
consumo e a outra prós viveiros. 

- ¿Qué outros mariscos se poden coller 
nesta praia?  

- Cóllense tamén caramuxos negros, 
berberechos e carneiros. 

Deixamos xa a este home para que siga 
coa súa tarefa. 

- ¿Gustouche a entrevista?  
- Si, claro que si. Cando queirades 

volver, vinde xunta min. Hasta logo. 
- Hasta logo. 

Mª Xosé Vázquez Ozores. 7ºB 
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“se nos collen sácannos a horquilla, as 
ameixas e métennos unha multa de 
catorce ou quince mil pesetas” 
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As bateas son o medio de vida da 
meirande parte das familias de Cabo de 
Cruz. A persoa que está a falar conmigo 
é un “ fabricante” de bateas. É moi 
conocido por estas t erras debido ó seu 
traballo, e preguntámoslle: 

-¿Onde fai as bateas? 

-Nun asteleiro. 

-¿A quen lle encarga a madeira? 

-A madei ra encárgol l a a ós 
carpinteiros e máis ós fragueiros. Estes 
últimos son uns tratantes que andan a 
comprar madei ra polos montes. 

-¿E como chega aquí a madeira? 

-Pois no monte, os tratores arrástrana 
hasta un cargadeiro. Desde alí ven en 
camións ou “ trailers”. O chegaren eiquí 
descárgana co seu volquete ou senón, 
un trator vai tirando polas vigas. 

-¿Qué madeira é mellor pra esta 
construcción? 

-Iso depende. Pros flotadores é mellor 
utiliza-la de carballo, ainda que tamén 
pode vale-la de eucalito ou a de pino. 
Pro resto da batea úsase a de eucalito. 

-¿Qué ferramentas usa? 

-Pois as ferramentas du n carpinteiro e 
algunhas máis. Úsase moito o serrón, a 
machada, o martelo, as trenchas, unha 
p r e ns a  – t am én  c h am ám osl l e 
“sargento”-, barrenas de mar eléct ricas  

ou de gasolina e unha motoserra. 

-¿Cantos homes fan falla pra facer 
unha batea? 

-Mira, teño que sabe-lo tempo que me 
das pra facel a e mailo grande que a 
queres. De todos xeitos podémoslle 
votar catro ou seis homes. 

-Ademáis das ferramentas que outros  
materiais usas? 

-Pois tornillos, puntas, alquitrán,  
estopas, brea, piche e tamén cemento e 
area pros caixóns dos flotadores. Se os 
flotadores van de ferro, témolos que 
cubrir con fibra sintética de poliester. 

-¿Calquera que se poña pode facer 
unha batea? 

-Se sabe algo de construcción,  
carpintería,de matemáticas e xeometría,  
pode facela. De todos xeitos primeiro 
t erá que aprender a manexa-l a 
ferramenta. E despois de todo iso hai 
que ter unha autorización. 

-¿De que medidas fai as bateas? 

-Facémolas de hasta 500 m2 de 
superficie útil. Enténdese por superfici e 
útil, a superfi cie da batea descontando 
as medidas dos flotadores. Unha batea 
de 20x20, de catro flotadores, da unha 
superficie de 400 m2. Restándolle a 
superficie dos catro flotadores (cada un 
son 6m2) sabes cal é a superficie útil de 
producción de batea. 

-¿E canto costa hoxe facer unha bat ea? 

-Unha de 20x20 e catro flotadores pasa 
do 1.700.000 pts. 

-Por último, díganos cal é o proceso 
que se leva pra facer unha batea. 

-Primeiro fago o “ costillaje” dos 
flotadores. Despois forrámolos con 
taboas e recubrimos todo con piche ou 
alquitrán. Deixámolo secar e cubrímolo 
de “ enrejado”, pro rematar dándolle 
unha masa de cemento e area. A 
continuación colocámoslle derriba as 
vigas principais, despois as do través e 
mailo pontonaje. Rematando isto xa está 
lista a batea. 

Guadalupe Blanco  7ºA 

batea 700 ou 800 cordas, cando hoxe non 
poden pasar de 500 cordas de 12 metros.  

En canto ós caixóns, ainda quedan 
algúns nas plaias facendo de pañoles. Non 
dubidamos do bo uso que seguro que lle 
dan os donos de seu, pero deberían ir 
pensando en sacalos das belas plaias  
galegas. 

Entrando no contido da entrevista, 
vemos como evolucionou a construcción 
das bateas posto que hoxe e impensable 
facer unha bat ea nova con flot adores de 
madeira e cemento. Ademáis está moi 
regulado o tamaño e os metros de corda 
que se poden ter. Antes a nadie lle 
chamaba a atención o feito de ollar nunha 
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Ser zapateiro é algo moi bonito. 
Imos falar con Julio das suas cousas e 
das que máis nos interesan. 

- Cando eras pequecho, ¿xa che 
gostaba ser zapateiro? 

- Si, gostábame moito. Pasabo o 
día cun par de zapatos vellos e 
intentaba arreglaros como mellor 
podía. 

- Se non foras zapateiro, ¿Qué 
outro oficio che gostaría? 

- A mín, carpinteiro. 
- ¿E por qué carpinteiro? 
- Porque toca madeira. ¿Gustouche 

o chiste?. 
- ¿Tes máis xente na familia co teu 

ofi cio? 
- Teño, si. Dous irmáns e un 

sobriño. 
- ¿A que anos empezache ti? 
- Máis ou menos ós catorce. 

- ¿Canto tempo lle levaría a un 
principiante amaña-los zapatos coma 
ti ? 

- A miña opinión é que neste 
ofi cio, coma nos outros, nunca sabes 
todo. Cada día aprendes máis 
cousas. Sabe-lo necesario leva 
pouco tempo. Depende da ilusión 
que poñas. 

- ¿E ti levas moitos anos nisto? 
- Pois déixame que o pense. Debe 

andar ó rente dos trinta. 
- Dime como se chaman estas 

ferramentas que tes por eiquí. 
- Mira, este é o martelo, que se 

diferencia dos de carpinteiro pola 
súa cabeza patela e redonda. Estas 
son as cuchillas, a lesna, o fio, as 
pinzas, o motor, a máquina de cose-
lo coiro… 

- ¿Cando se vende máis calzado, 

no vran ou no inverno? 
- Como pra cada estación usas 

calzado distinto, pois vense 
vendendo máis ou menos igual. 

- ¿En que épocas vendes máis? 
- Nos comenzos das estacións é 

cando máis xente ven. 
- Neses días cantos pares de 

zapatos vendes? 
- Sobor duns cinco pares ó día. 
- ¿Cómo ganas máis, arreglando 

ou vendendo? 
- Eu gano máis arreglando. 
- E nas reparacións, ¿cales son as 

máis caras? 
- Bota-las suelas é o máis caro 

porque éstas xon moi caras xa de por 
si. 

- ¿Qué reparacións son as que máis 
a miudo se fan? 

- Pois poñer tapas ós zapatos. 
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GAMELA—CABO DA CRUZ 
ESPERANZA-LIBERDADE 

ESTE VERÁN 

SAIDAS PARA APRENDER  
VELA TRADICIONAL 
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E-mail: Gamela@cabodecruz .org 
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http://www.cabodecruz.org/gamela.htm 
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Xa é casualidade de que neste 
momento (20 anos despóis), volve a 
haber traballos no noso porto. ¡Quén 
lle diría o empregado da báscula vella 
que o gran muelle que estaban a facer, 
iba a quedar pequeno no ano 2000. 
Non só será ampliada a zona de 
atraque por segunda vez, se non que 
ad em ái s  es t á prox e ct ado o 
alargamento do dique de abrigo cara o  
Oeste, así como, que saia un novo 
dique do Corviño, para protexer a 
ensenada, dos ventos do Norte.  
Tamén, unha vez rematadas as obras, 
i ns t al ar a ns e pant al á ns  pa ra 
embarcacións da 3ª lista no muelle 
vello, é pantaláns para embarcacións 
de recreo da 7ª lista a carón do dique 
do Corviño, facéndose así realidade, a 
construcción do porto deportivo. 

Imaxino que logo se construirá un 
edi ficio para o club náutico, un paseo 
marítimo desde Subuquei ro ata 
Curbera, é respet arase a praia de 
Palén.... 
¿Será esto verdade? De momento 
parece unha utopía, ainda que ver as 
grúas, palas e camións traballando, fan 
pensar que será unha realidade. 
Inicialmente, todo sinalaba a que a 
situación do porto deportivo sería a 
ensenada da Ribeira Grande, e máis, 
vendo que debaixo da casa da “ caína” 
houbo no seu día un muelle. Todo  
daba a entender que facer un dique 
que salira de ahí, pecharí a con 
Piñeirón e resgardaría ós pant aláns. 
Por outra parte a necesidade imperiosa 
de saneamento que demanda a Ribeira 
Grande, supoñía pensar que se  

matarían os dous páxaros dun tiro. Ó 
final a necesidade de resgardar do 
Norte á flota mexilloeira pesou máis e 
farase debaixo da de Palén. Ademáis a 
entrada por mar haci a Bandalrio desde 
a boca da Ría está obstruída polas  
bateas e polo tanto suporía o ter que 
facer un canal de boias. 
Sexa donde sexa, o asunto e poder 
dispor do ansiado Porto Deportivo.   

- O contrato está firmado en 135 
millóns de pesetas. 

- ¿E xa saben que cantidade de 
pedra será necesaria pra ramata-la 
obra? 

- Calcúl ase que sobor dunhas  
400.000 Tm. 

- ¿ C antos homes  t rabal l an 
diariamente? 

- Están a traballar 18 homes. 
- ¿Saben xa cantos barcos poderán 

estar ó abrigo cando esté acabado o 
muelle? 

- Dende logo ten capacidade pra 
poñer ó abrigo tódalas embarcacións 
de Cabo de Cruz e algunhas máis, xa 
que terá unha lonxitude total de 300 
m., dos que 60 serán de atraque. 

- ¿Pensan acabala obra axiña? 
- Calculámoslle uns trinta meses de 

traballo. 
- Díganos algo máis sobor das 

características desta obra. 
- O dique leva no seu tramo final 

uns 6 metros de ancho e un respaldo 
cara o mar de 1 m. e 75 cm. de alto. 
Leva tamén unha rampa de 60x30. 

- ¿Quen paga a pedra que se utiliza 
nesta obra? 

Unha das cousas máis importantes 
pró mariñeiro é que, ó acaba-la 
xornada, teña donde gardar ó abrigo a 
sua embarcación pra evitar que o mal 
tempo lle acabe con ela. 

O muelle que hai en Cabo de Cruz 
non é sufi ciente pra acoller toda a 
flota e por iso estase a facer unha obra 
que amplía o que hai. 

A empres a cons t ructor a é 
FOMENTO, e os camións que 
transportan a pedra son de MANOEL 
CARBALLO, S.A. 

Pra saber como van as obras  
falamos co encargado da báscula por 
onde pasan tódolos camións antes de 
descargaren. 

- ¿Cantas toneladas de pedra botan 
diariamente ó mar? 

- Sobor de 1500 Tm ó día. 
- ¿Qué pedra é a mellor? 
- O granito puro. 
- ¿O mal tempo perxudica moito a 

sua laboura? 
- As pedras meirandes botámolas 

pola parte de fora, contra o mar. Así 
evitamos que as máis pequenas acaben 
sendo arrastradas. 

- ¿Cal é o presuposto desta obra? 

- A pedra sácase de duas canteiras  
e com o co ntap a rt i das  pol a 
explotación raranse algunhas obras. 
Pola explotación de “ Fonte Mouro” 
farase unha rampa-varadeiro de 
30x15 pra subi-los barcos cando 
teñan que ser reparados ou pintados. 
Pola do monte do Chazo construirase 
unha balaustrada rústica de 25m. e un 
paseo marítimo ó longo da canteira 
hastra a esplanada do Chazo. 

Efrén Casal e Crisanto Vidal 
7º A 
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O club de remo de Cabo de Cruz 
está situado no Suroeste do pobo, 
nunha punta que sae ó mar, onte antes 
había unha canteira. 

O club enseña a remar a tódolos 
que queiran facelo, dende os doce 
anos ós trinta. 

Estamos a falar co presidente e 
proguntámoslle: 

- ¿Cando se fundou o club? 
- No ano 1979. Levamos pouco 

tempo traballando. 
- ¿Cómo xurdeu a idea de facer un 

club de remo eiquí? 
- Na realidade, a tradición remeira 

de Cabo de Cruz ven de sempre. 
Antiguamente regat eábamos con racús 
e con bucetas. A idea xurdeu de todos. 
Era a nosa aspiración. 

- ¿Qué número de socios ten o 
club? 

- Hoxe somos 462. 
- ¿E cantas fichas ten en cada 

categorí a? 
- En infantil, 12; en cadetes, 14; en 

juveniles, 9 e en Seniors, 42. 
- ¿Qué embarcacións son na 

actualidade propiedade do Club? 
- Duas traineras, tres bateles e unha 

trainerilla. 
- ¿Cal é o valor de cada unha? 
- O batel, 330.000 ptas. e cada 

remo, 7.500. 
- A trainerilla, 500.000 e cada 

remo, 8.500. 
- A trainera, 900.000 e cada remo, 

9.000 ptas. 
- A pica 14.000 e o palote, 6.000. 
- ¿E o peso de cada unha? 
- O batel pesa 60 kg. A trainerilla, 

150 kg e a trainera, 210 kg. 
- ¿Cómo se mantén 

económicamente o club? 
- Coa aportación dos socios e tamén 

coa axuda de outras entidades. O ano 
pasado a Xunta regalounos unha 
trainera, o problema é que saíunos moi 
pesada. 

- ¿Cal foi a mellor embarcación que 
tuvo o Club? 

- A trainerilla. 
- ¿E onde encargades as  

embarcacións que vos fan falla? 
- A Fontán (Pasajes) e a Milivia 

(Orio). 
- ¿É certo que se vai facer unha 

nova trainera para o ano que ven? 
- Si, en Maio terémola lista. 
- ¿Quen a fai? 
- Esta faina Ikazeta, en Orio. Os 

millores constructores están no País 
Vasco. 

É o noso desexo que o CLUB DE 
REMO de Cabo de Cruz siga 
mellorando e ganando cad vez máis 
regatas. 

 
Antonio Benito Fernández 
Sindo Lojo 
Serafín Muñiz 
José Antonio Fernández 
7º A 

este prestixo fanno os anos, a persistencia 
do deporte, o traballo de tódolos que por 
alí pasaron, acadando numerosos triunfos  
e logros. E non olvidemos que o remo de 
Cabo é anterior a competición das traíñas  
e senón preguntádelle a vosos pais e 
avós. 

Non existe deporte máis duro, pero ó 
mesmo tempo máis gratificante. 

É unha experiencia que deberían 
aproveitar os nenos e nenas de Cabo 
porque hai tempo para todo. As tempadas 
de remo e futbol non solen coincidir, 
ainda que a cada persoa tiraralle máis un 
que outro. 

O Club foise abrindo desde fai 
bastantes anos ós pobos vecíños, así, 
deixou de ser exclusivo de Cabo e a 
través das escolas deportivas fóronse 
achegando nenos de todo o concello.  

Ahora mismo hai unha boa canteira 
como se pode ver nos resultados das 
competicións de bateles, pero o club 

¿Sabías que C abo de Cruz, é 
coñecido en toda Galicia e na cornisa 
Cantábrica graci as o Club de Remo?. 
Moitas veces, os que andamos polo 
mundo adiante, decimos cando nos 
preguntan que somos de B oi ro 
pensando que así serán capaces de 
situarnos xeográfi camente moito antes, 
pero o cabo dos anos daste conta que 
che encadran mellor unha vez que lle 
nombras Cabo de Cruz. Se cadra 
pásanos a nós o mesmo cando oimos 
fal ar de “ As t i l l ero” ,  “ Orio” , 
“ Castropol” , “ Meira”,... A explicación 
está no deporte do remo, e máis cando o 
conxunto femenino de Cabo volve a 
ser Campión de España. 

Este Club non para de dar alegrías. 
Oxe en día ten un prestixo dentro do 

panorama nacional, non só por 
conseguir a sexta plaza, a pasada 
tempada, na liga do Cantábrico -a 
primeira división do remo- senón que 

necesita axuda de todos. O equipo de 
Benigno necesita apoio dos veciños, de 
pat rocinadores e sobre todo das  
institucións.  
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Oxe en día, faise evidente que se o 
entrevistador era Quique Places, e dita 
ent revi st a fací all a a un “ vell o 
carpinteiro de Cabo de Cruz”, é de 
supoñer que se trataba do séu avó. 

Así que estamos ante unha entrevista 
para a historia de Cabo, posto que se 
t rat a dun art esán experto  na 
cons t rucción da “ embarcación 
tradicional de C abo de Cruz, a 
GAMELA”. 

Ná segunda edición da revista A 
BENZA, Quique volve a aparecer por 
medio dun dibuxo a man alzada dunha 
gamela común, que eran as que se 
facían hai 20 anos. Nela amósanse as 
partes máis importantes. 

Da entrevista de arriba, podemos 
sacar algo en limpo, posto que se vós 
fixades, o artesán difire entre “ gamela” 
e “ chalana”, dicindo que a principal 
diferencia é que as chalanas levan o 
fondo ó través e as gamelas ó longo da 
embarcación. Como as gamelas se 
deixaban de facer debido a aparición 

dos motores foraborda, as chalanas 
fóronse chamando chalanas ou gamelas 
indiferentemente, por iso no párrafo 
anterior, chameille “ gamela común” 
para deixar claro que o plano que 
aparecerá no seguinte número será 
dunha chalana. 

Este tipo de gamela é unha 
contribución exclusiva da zona de Cabo 
de Cruz á rica etnoloxía marítima da ría 
da Arousa. Sen profundizar moito, o 
fondo, ainda que plano, non é o clásico 
da gamela con táboas de babor a 
estribor, senón que a súa colocación e de 
proa a popa; tamén pola inclinación da 
súa popa exagonal e outros aspectos 
constructivos diríase que naceu para 
cubrir o oco entre gamela común e a 
dorna. Trátase en todo caso, dunha 
embarcación moi singular, dedúcese 
tamén das súas características técnicas 
un alto nivel de prestacións tanto a 
remos como a vela.  

A vela que se utiliza nesta 
embarcación é a nomeada mística. A 

arboladura é sinxela, leva un obenque a 
barlovento que serve ó mesmo tempo 
de driza, leva un motón e no tope do 
pau incrústase unha peza chamada 
“ noz” para que poida correr ben a driza. 

facer unha gamela. 
- Primeiro faise a proa e máis o plan. Por 

último os remates. 
- ¿Cómo teñen que ser o clavos? 
- É importante que estean galvanizados. 

Así a oxidación é moito máis lenta. 
- ¿Canto tempo leva facer unha gamela? 
- A un home dos de antes uns sete días. 

A un dos de agora trece ou catorce. 
- ¿Por qué lles leva máis tempo ós de 

agora qué ós de antes? 
- Os de antes traballábamos por 

necesidade. Os de agora levan unha vida 
máis tranquila. Oito horas e fora. 

- ¿Vostede que embarcacións fai? 
- Chalanas e gamelas. As chalanas levan 

o fondo ó través e as gamelas ó longo da 
embarcación. 

- ¿Con que madeira fai os remos? 
- Os remos téñense que facer cun 

casqueiro da primeira torada dun  piñeiro, 
pra que non teña nos. Non pode ter nos 
porque se os tuvera, rompería con 
facilidade. 

Unha das reliquias da carpintería 
galega é a construcción de gamelas á 
man. 

As persoas que fan estas embarcacións 
chámanse “ carpinteiros de ribeira” . Son 
persoas, polo regular, de idade avanzada, 
xa que hoxe cáseque ninguén aprende 
este oficio. Fan as gamelas por encarga. 

Facémoslle esta entrevista a un vello 
carpinteiro de Cabo de Cruz. 

- ¿Qué madeira utiliza pra face-las  
embarcacións? 

- Mira, unha gamela ten varias partes e 
a madeira non é sempre a mesma. Así pra 
face-los bordos usamos madeira dun 
piñeiro verde. 

Aclaramos que os bordos son os 
costados e fanse con táboas delgadas que 
se poden doblar. 

- A proa é de carballo porque esta 
madeira e máis dura, aguanta os golpes 
do mar e máis clavan mellor nela as 
puntas, agarran mellor. 

- Cóntenos logo como se empeza a 

- ¿As gamela pódense facer con 
máquinas? 

- As máquinas úsanse pra traballar a 
madeira, pero a meirande parte das cousas 
facémolas á man. 

- ¿Tedes moito traballo? 
- Sempre se van facendo, pra uns porque 

se desfán das vellas e pra outros porque 
aínda non as teñen. 

- ¿Calquera pode facer gamelas? 
- Non. Tena que facer un carpinteiro que 

teña “ nombramiento”, e máis que estéa 
dado de alta na facenda, pra así tela 
gamela a documentación en regla pra 
andar polo mar. 

- Díganos por último, ¿pódese vivir 
deste traballo? 

- Traballando si. Agora que se nos 
sentamos, as gamelas non se fan soias. 

José Enrique Places 
7ºA 
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- ¿Dende cando estás no noso 
club? 

- Como xogador votei 11 anos, 
dende a tempada 71. E dende o nao 82 
estou de entrenador. 

- ¿ Xogáche ant es  nout ros 
equipos? 

- Non, nunca xoguei noutro 
equipo, ainda que oportunidades non 
faltaron. 

- ¿ Gús t ache es to  de ser 
entrenador? 

- Por suposto, e máis me gustaría 
si os rapaces obedeceran totalmente as  
miñas ordes e tiveran mallor calidade. 

- ¿A que anos se pode ingresar no 
equipo? 

- Hai distintas cateforías por 
edades. No equipo de alevíns ós 11 
anos. No infantil ós 12, nos xuvenis os 
15 e nos modestos ou seniors, a 
partires dos 17. 

- ¿E pra ser directivo, que é 
necesario? 

- É necesario acata-los estatutos 
do Club é solicita-la documentación 
necesaria. 

- ¿Ti crees que hai xogadores de 
abondo? 

- Naturalmente que non. Da 
cantidade ven a calidade, así que 
nunca son moitos. 

- ¿Qué cualidades debe ter un bo 
xogador, según o teu criterio? 

- Int el i xenci a,  velocidade, 
reflexos e obedecer ó entrenador. 

- Tés moitas estratexi as que 
enseñerlles ós rapaces a hora de xogar 
un partido? 

- Si, pero nestas cat egorías  
cáseque sempre se xoga cun mesmo 
sistema. 

- ¿Ganas moito de entrenador? 
- Neste clubs pequenos móveste 

máis pola afición ca polos cartos. Isto 
non me da pra vivir, pra iso teño o 
meu oficio –carpinteiro-. 

- ¿Pensas que teñen futuro os 
equipos de Cabo de Cruz? 

- Iso depende dos xogadores e da 
afición. Eu son optimista. 

- ¿Pensas retirarte logo? 
- Non. Como mínimo votarei tres 

anos máis entrenando. 
- ¿Soñabas de pequecho con ser 

futbolista? 
- Si, era unha das miñas ilusións. 

O que nunca pensei foi en ser 
entrenador. 

Despoi s  des t as  pr eguntas  
fixémoslle outra tanda rel acionada coa 
parte financi era e co campo. 

- ¿Canto mide o campo? 
- 94 de longo e 58 de ancho. 

- ¿Cantos anos ten? 
- Escomenzouse a xogar nel na 

temporada 71-72 
- ¿De quen recibides o apoio 

financieiro? 
- Fundamentalmente dos socios. 

Tamén o axuntamento nos concede 
unha subención,  así  como a 
Diputación. 

- ¿Cantos socios ten o club? 
- Anda entre os 130 ou os 150. 
- ¿Por qué quixeche este cargo? 
- Porque estou convencido de que 

teño experienza e aprendín ben o 
ofi cio. 

 
Francisco Vázquez 
José Angel Torrado 
Ricardo Pérez 
Carlos Alberto Tubío 
7ºB 

segundo na liga, coma Manolo o Rato, 
Luís o Tonero, Ramos,  Felipe ou Nardo 
o Palmeirán.... tanto Luís coma Nardo 
acabarían xogando en 3ª división no 
Boiro. Penso que é inxusto nombrar a 
uns e outros non, pero sería imposible 
meter semellante lista neste artículo. 

O entrevistado do futbol é “ O Chaso” 
e o do remo, penso que Arturo (ainda 
que podería ser Carmelo). 

Penso que foi un acerto moi grande 
o de propoñer a reali zación de 
entrevistas populares, pero seguro que 
cando se fixo este traballo nadie podía 
imaxinar que iban a ser rexistros ou 
testemuñas da nosa historia o pasar o 
tempo. De seguro que moitos de nós 
teñen gardados os exemplares da 

Os entrevistadores non podían ser 
outros que os xogadores, por aquel 
entonces, dos infantiles. 

Seguro que vós sonan ós seus nomes, 
a lo menos o do actual presidente da 
asociación de veciños “ A Unión”, Angel 
Torrado, que hasta hai pouco seguía 
xogando no Cabo. 

Da mesma manei ra que os 
entrevistadores do presidente do club de 
remo, tamén vós soarán. Por aquelas 
datas tanto Sindo coma Antonio Benito 
eran bastante populares posto que eran 
os patróns dos bateles. Sindo tamén 
xogaría ó futbol na época xubenil-
senior. E xa que estamos, podríamos 
nombrar algún xogador máis do equipo 
que gañara a copa do Sar e quedara 

primeira edición, escrita a máquina, e 
a base de fotocopias. 

A hora de comenzar ca iniciativa de 
rexurdir a revista, fóronnos facilitadas  
copias dos exemplares orixinais, ben 
custodiados no colexio por Xocas. 

Esperamos que os profesores que 
ahora est án no colexio, vexan ben esta 
iniciativa e animen ós seus alumnos a 
escribir, debuxar ou mesmo a contar 
contos nos vindeiros números da 
revista dixital. 
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HEMEROTECA:  RESUMINDO, HAI UNS 
20 ANOS EN CABO DE CRUZ.... 
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DENDE AQUELA, EN CABO 
DESAPARECEU: 
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Modelo de resposta e participación 
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