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PRESENTACIÓN

O Consello da Cultura Galega, facendo unha vez máis debido cumprimento de
principios que fundamentan a súa existencia: a promoción e defensa dos valores
culturais do pobo galego e a preservación, estudo, valorización e difusión do noso
patrimonio cultural, aborda a edición en facsímile do traballo de Benigno
Rodríguez Santamaría Los pescadores del Norte y Noroeste de España, pertencente ao Museo Massó.
Estamos diante dunha análise moi precisa da vida dos pescadores galegos,
afondando nas súas particularidades, penetrando no seu mundo, amosando os
apuntamentos singulares das familias cos seus costumes, crenzas e hábitos, así
como as actitudes en relación coa pesca e coas súas artes.
É, sen dúbida, unha investigación etnográfica e sociolóxica de excepcional
importancia, que recupera o coñecemento dunha parcela relevante da nosa historia, na que o mar sempre foi axente determinante; é, asemade, un luminoso estudo
que nos presenta unha visión panorámica da existencia vital dos pescadores.
Hai que salientar dous merecementos tamén excepcionais que engaden máis
valor a esta investigación; por unha banda, os fermosos e didácticos debuxos do
facsímile e, pola outra, o lúcido estudo introdutorio de Francisco Calo Lourido, da
Sección de Antropoloxía do Consello da Cultura Galega, no que sitúa ao autor e a
súa obra a través dunha excepcional indagación, salientando a súa traxectoria vital
e as súas pescudas e observacións.
O Consello da Cultura Galega agradécelle ao Museo Massó as facilidades para
publicar unha obra excepcional, que vai permitir unha información necesaria e, en
consecuencia, un enriquecemento cultural ao servizo de Galicia.

ALFONSO ZULUETA DE HAZ
Presidente do Consello da Cultura Galega

ESTUDO INTRODUTORIO

Cando andaba a preparar o meu libro As Artes de Pesca1 para comezar os
Cadernos do Museo do Pobo Galego, alá polo 1979, coñecín, por mediación de
don Francisco Fariña Busto, a existencia de BENIGNO RODRÍGUEZ SANTAMARÍA. Facilitoume aquel unha das súas obras2 e a utilidade desta para o meu traballo quedou reflectida non só en certos apartados do texto senón, e sobre todo, no
aparato gráfico, o mesmo que anos antes servira de base (malia ser o autor un magnífico debuxante) para os apartados do mar da Etnografía de Xaquín Lourenzo3.
No absoluto ermo historiográfico no que se atopaba o mar galego (e español4)
hai vinte e tantos anos, aquel vello libro deixoume tan fondamente impresionado
que, desde aquela, procurei ir coñecendo a restante bibliografía do autor, ao tempo
que tentei atopar datos sobre a súa persoa. O primeiro, malia a escaseza de obras
súas nas bibliotecas galegas, foi ben máis doado que o segundo, como veremos
inmediatamente.
Moi pouco é, aínda hoxe, o que sei sobre a peripecia vital deste autor, e este
pouco vouno expor narrando de xeito esquemático o fío que fun seguindo para

1. CALO LOURIDO, Francisco: As Artes de Pesca, Cadernos Museo do Pobo Galego 1, Santiago, 1980.
2. RODRÍGUEZ SANTAMARÍA, Benigno: Diccionario ilustrado, descriptivo, valorado, numérico y
estadístico de las artes, aparejos, é instrumentos que se usan para la pesca marítima en las costas del
Norte y Noroeste de España, Artes Gráficas “Mateu”, Madrid, 1911.
3. LOURENZO FERNÁNDEZ, Xaquín: “Etnografía: Cultura material”, in OTERO PEDRAYO, R.:
Historia de Galiza, tomo II, Bos Aires, 1962.
4. Cando, poucos anos antes, o profesor Béla Gunda, da Universidade de Debrezen (Hungría), me pediu
unha colaboración para a magna obra da súa dirección The Fishing Culture of the World, Akadémiai
Kiadó, Budapest, 1984, (2 vols.), só me esixiu que tiña que remitirlla en inglés, considerando que o español (do galego xa nin falar) non era lingua de cultura para os temas marítimos. Certamente, aínda que
daquela non me gustou a esixencia, tiven que recoñecer que tiña razón e o meu traballo apareceu baixo o
título “The seafaring fishing family as an economic community in Porto do Son, Galicia, Spain” nas páxinas 261-280 do vol. I. A ausencia de traballos no mundo da antropoloxía mariñeira era total cando redactei e defendín a miña tese de licenciatura no ano 1974. Aínda que édita e manexable, xa que logo, desde
ese ano, apareceu como libro en 1978 (La cultura de un pueblo marinero: Porto do Son, Monografías de
la Universidad de Santiago de Compostela, 41, Madrid), sendo considerada en traballos alleos como a primeira publicación deste xénero non só en Galicia, senón en España (mesmo facendo referencia á última
data). Cfr. GALVÁN TUDELA, Alberto: “Introducción”, in ÍD. (coord.): Vivindo do mar. Antropoloxía da
pesca en Galicia, Xunta de Galicia, Santiago de Compostela, 1989, pp. 19-20. PASCUAL FERNÁNDEZ,
José: Antropología marítima: historia, ecología, organización social y cambio económico entre los pescadores, Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, Madrid, 1991, pp. 20 ss.
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chegar a el. O mesmo colega que me facilitou a obra de 1911 prestoume outra máis
voluminosa, de 19235, na que se recolle o contido da anterior e se amplía a investigación a toda a Península, Baleares, Canarias, Sahara (daquela) Español e norte
de África, o que sumaba un total de 265 portos que, segundo o propio autor, visitou. As máis de 800 páxinas en folio deste libro, cheas todas elas de erudición e
frescura de primeira man, así como a exhaustividade de referencias á lexislación
española, comparándoa en moitos casos coa doutros países ribeiráns e as múltiples
referencias, sempre eloxiosas, aos portos galegos, motivaron que aumentase en
nós o interese por saber algo máis deste home, ao que presumía galego e mesmo
posiblemente da ría de Vigo. Entre as moitísimas citas a Galicia entresaco a da
páxina XXIX do prólogo na que propón a construción dunha rede ferroviaria da
Coruña a Vilagarcía e outra da Coruña a Ribadeo para dar saída ao peixe dos
“importantes puertos de pesca que se ven muy mal para exportar sus productos”
ou esta outra da mesma páxina: “todavía recuerdo yo en el año 1886 ver pescar la
sardina dentro de la ría de Vigo, que cargada en carros, mezclada con cal viva, la
llevaban para abono de las tierras de labor de las afueras de la ciudad, porque no
había quien la comprase”. Ou aínda a cantidade de veces que fai notar que Galicia
é a principal zona pesqueira de España e posesións africanas, como por exemplo
cando na páxina 642 fai a relación do número de pescadores por provincias marítimas, na que vemos que a primeira é Vilagarcía con 12 250 seguida de Vigo con
11 710 e A Coruña con 10 000; ocupa o cuarto lugar Barcelona con 9 687 para vir
a continuación novamente outra galega, Ferrol, con 9 600, etc.
Certamente, se os datos anteriores son obxectivos, non hai por que pensar que
o autor tivese a Galicia como patria; pero despois de ver, ao longo das dúas obras,
a Galicia citada en tantas ocasións en cabeza, e lendo o que o propio autor escribe
na páxina 186 da obra que estou a estudar, cheguei a sospeitar da súa galeguidade.
O único que tiña era un libro de 1911, outro de 1923 e unha cita onde deixa entrever que estaba en Vigo en 1886. Preguntei por el aos meus grandes mestres D.
Xosé Filgueira Valverde e D. Antonio Fraguas e ningún dos dous o coñecía, polo
que a súa galeguidade xa se me cambaleaba. No primeiro dos dicionarios dicíase
que era “Cabo de mar de puerto de 1ª clase, conservador de la Sección de Pesca
del Museo Naval” e na introdución facíase constar que o autor estivera 14 anos de
cabo de mar en Pedreña e Santoña; no segundo só figuraba como “Conservador del
Museo de Pesca del Ministerio de Marina”. Dirixinme, xa que logo, por medio do
Consello da Cultura Galega, ao Museo Naval. A resposta foi que este autor fora
“encargado de la sección de pesca en la sede antigua de este centro que estuvo
localizado en la plaza de la Marina Española de Madrid hasta el año 1930. En el
archivo actual no existe documentación de este escritor”. Resulta estraño que,
sendo tantos anos conservador do Museo Naval, non haxa nada que o lembre, pero
xestións directas feitas por D. Xosé Filgueira confirmaron o anterior. Dirixinme

5. RODRÍGUEZ SANTAMARÍA, Benigno: Diccionario de artes de pesca de España y sus posesiones,
Madrid, 1923.
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entón, igualmente a través do Consello da Cultura Galega, ao “Archivo General de
la Marina Don Alvaro de Bazán”, en Ciudad Real, por ser aí onde se conserva a
documentación que afecta á Mariña, e este autor, sendo en 1911 cabo de mar, alí
debería de figurar. A resposta resultoume aínda máis estraña, xa que non procedía
do devandito arquivo, senón, outra volta, do Museo Naval de Madrid. Nela dise
que nada consta deste autor e engádese o seguinte: “En el futuro sería conveniente que la solicitud de información la realice a través de este Museo Naval de
Madrid, pues es el centro del que depende la gestión y administración del mencionado archivo”. A primeira fora asinada polo subdirector e esta segunda polo
almirante director. O resultado das pescudas foi, xa que logo, máis ben nulo.
O secretario do Museo de Pontevedra, Sr. Fuentes Alende, facilitoume unha
fotocopia do Manual del librero hispanoamericano6, onde figura Benigno
Rodríguez con cinco das súas obras7. Pola miña banda, tiña consultado as principais palabras de pesca do dicionario Espasa8 e, tanto polo contido como polo estilo e os debuxos, nunca dubidei de que eran da autoría deste autor até que o verifiquei no tomo dedicado a España no que, como é sabido, figura a nómina de colaboradores; alí aparece este investigador citado como “Naturalista y Catedrático del
Museo de Pesca”. Este tomo é do mesmo ano que o segundo dos seus dicionarios
e, de cabo de mar en 1911, pasa a ser naturalista e catedrático en 1923? Pedín
información á editorial Espasa por se obraba algún dato nos seus arquivos e non
recibín resposta. Pero o máis estraño é que un colaborador de anos e amais con
tanta bibliografía como Benigno Rodríguez non figure nun dicionario como o
Espasa, onde o difícil é non aparecer.
Será de novo D. Francisco Fariña quen me facilite a obra que estou a estudar.
A partir da páxina 106 demostra coñecer moi ben o porto cántabro de Laredo
facendo constar que, como xa sabía polo Diccionario de 1911, estivera alí en calidade de cabo de mar. Igualmente, fai agora mención do censo que se fixo en toda
España o 31 de decembro de 1900, recoñecendo que manipulou os datos referidos
a Laredo na súa publicación de 19039.
Era cousa de probar esta vía e escribín ao alcalde do Concello de Laredo,
preguntando se Benigno Rodríguez figuraba, como sería lóxico, nos padróns da

6. Tomo XVII, 2ª ed. Antonio Palau y Dulcet, Barcelona, 1965.
7. O dicionario de 1923 aparece erroneamente como de 1924 e cítase como unha segunda edición do de
1911.
8. A propia voz “Pesca” do tomo 43 de 1921, a voz “Almadraba”, etc. O tomo dedicado integramente a
España é de 1923. Consultei o suplemento de 1935 e o mesmo en “Pesca” que en “Pesquerías” xa non é
Benigno Rodríguez, senón outro, o autor.
9. O censo de Laredo di que foi elaborado con total pulcritude e que, dos 5 097 habitantes que de feito
había, 3 097 eran analfabetos. Cando o autor toma os datos para facer a súa Guía ilustrada de Laredo
(1903) sente vergoña desta situación e cambia as cifras para facer que haxa só 2 000 analfabetos. “Ante
tales datos que rebajaban al pueblo y le ponían como el más atrasado de Castilla, cuando lo que yo perseguía con mi modesta Guía era atraer forasteros, tuve que falsear la verdad e invertir las cantidades, resultando en ella que 3.097 sabían leer y escribir y 2.000 no: aún así hubiera sido poco; pero la verdad es todo
lo contrario según expliqué antes” (p. 187). NOTA: As citas en que só figure a páxina son sempre do libro
que estamos a estudar e editar.
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vila. Cando menos debería de aparecer no censo de 1900 (ou quizais non, xa que
aquela fin de ano e século se atopaba, como veremos logo, non lonxe, pero fóra
de Laredo). Non tiven resposta, malia o interese e o tacto que mostrei. Escribín
igualmente á capitanía marítima de Laredo e, a volta de correo, recibín resposta
de D. Ignacio López-Dóriga Sainz-Trápaga, capitán marítimo10, na que me informa de que alí non obra nada sobre este autor pero engade que, ao transferirse en
novembro de 1992 a, daquela, axudantía militar de mariña ao que hoxe é a capitanía marítima, a mariña de guerra trasladou todos os arquivos de persoal... e
“Tengo entendido que dichos archivos se trasladaron a la Capitanía General de
El Ferrol”.
Dirixinme á devandita “Capitanía General” de Ferrol e, uns días despois,
comunicóuseme que pasase a recoller uns datos na comandancia militar de
Pontevedra11. Os documentos achegados abranguen desde o ano 1899 até 1916.

POR FIN ALGÚNS DATOS SOBRE O AUTOR
O primeiro dos documentos, de data 26 de xullo do dito 1899, trata da concesión da cédula de premio da constancia de tres pesetas e sesenta e cinco céntimos
mensuais ao cabo de mar de porto de 2ª clase Benigno Rodríguez Santamaría.
Pensei, pois, que nesa data non só xa desempeñaba ese posto, senón que por tratarse dun premio á constancia xa debía de levar un certo tempo no emprego, o de
menor categoría dentro do organigrama funcionarial da Armada.
O 13 de decembro de 1900 cursa o comandante de mariña de Santander un
escrito ao capitán xeneral do departamento no que lle comunica que Benigno
Rodríguez, así como o tamén cabo de mar de Santoña, están sufrindo arresto nas
prisións militares de Santoña, cumprindo a sentenza do Consello Supremo de
Guerra e Mariña do 22 de xuño deste mesmo ano. A pena imposta vai rematar o 6
de xaneiro, polo que pregunta se, pasado ese día, debe restituílos nos seus postos
respectivos. O 22 do mesmo mes de decembro respóndeselle a este comandante de
mariña de Santander que tanto Benigno Rodríguez como o outro condenado
“deben quedar en situación de excedencia sin sueldo, al cumplir la indicada pena,
hasta que haya vacante de su clase en el Departamento, a la cual optarán si acreditan haber mejorado en su conducta”. E xusto a continuación confírmanse definitivamente os respectivos substitutos nas prazas dos anteriores. Vai tardar moito en
volver ao seu traballo considerando que, o 16 de outubro de 1902, o alcalde de

10. Por obvias razóns de gratitude, só fago constar os nomes dos que me axudaron na procura de datos.
Cito os demais exclusivamente polo cargo.
11. Fago constar este detalle xa que, polo peculiar sistema empregado polo estamento militar, non llo podo
agradecer con nome e apelidos ao oficial da mariña de guerra que me facilitou os datos. Acudín á comandancia militar e alí mostráronme un feixe de fotocopias e dixeron que tiña que asinar un impreso de recepción, pero que había que fotocopiar de novo e devolver desde alí a Ferrol todo o que acababa de chegar.
Non entendín nada, pero o resultado é que, finalmente, tiña uns datos do autor e a mágoa é que non sei a
quen citar aquí en agradecemento.

XII

Laredo remítelle ao capitán xeneral unha solicitude do veciño da vila Benigno
Rodríguez Santamaría, cursada na mesma data, na que este suplica que se lle conceda o reingreso como cabo de mar tan pronto como se produza unha vacante.
Considerando que estou a estudar unha obra deste autor, coido que é de xustiza mostrar os argumentos exculpatorios que emprega na súa defensa. Para isto
extracto o seu longo escrito, no que di: “Que en el año 1898 se instruyó causa criminal contra el Piloto particular, Ayudante de Marina de Santoña, D. Sebastián
Zaragoza Giménez, por abusos cometidos en el desempeño de su cargo, en cuya
causa se me ha complicado en mi calidad de cabo de mar del puerto de esta Villa
perteneciente al Distrito de Santoña por obedecer las órdenes de dicho Ayudante al
exigir á los pescadores lo que aquél mandaba cobrar.
Ni el Fiscal Militar de dicha causa me hizo cargo alguno en el proceso ni el
Consejo de guerra de Oficiales Generales celebrado en Ferrol el 18 de Noviembre
de 1899 me castigó sino que me absolvió por unanimidad por no ser responsable
de ningún delito. Pero por disensión entre el Consejo de guerra y el Sr. Auditor del
Departamento se elevó la causa al Supremo de Guerra y Marina dictándose sentencia en 22 de junio de 1900 por la cual se me castigó con cuatro meses de arresto por el delito de exigir dádivas en consideración a los servicios propios de mi
cargo pero apreciando como circunstancias atenuantes las de obediencia debida y
la de no haberme beneficiado con la Comisión del delito”. Segue a dicir cousas que
xa coñecemos e insiste en que o que fixo foi cumprir a obediencia debida e amais
“desgraciadamente los Cabos de Mar de puerto ignoran las Leyes y solo se concretan a cumplir y obedecer las órdenes de sus superiores y porque además cuando se cometió el delito no llevaba más que un año en el destino”. Argumenta que
o seu colega de Santoña xa solicitou dúas vacantes e que lle foron denegadas e fai
notar a súa boa conduta e notas “sin castigo alguno, obtenidas durante los diez
años de servicio prestados en la Armada hasta que obtuve dicha plaza de Cabo de
Mar de puerto y la triste situación en que quedarían mis cuatro hijos si S.E...” non
o ampara. Solicita que lle conceda o dereito a ocupar unha praza tan pronto como
apareza unha vacante.
É interesante este escrito, xa que nos permite coñecer a razón do seu presidio,
sen entrar en valoracións en que somos incompetentes. Se realmente é certo todo
o que di, e non hai nada que faga pensar no contrario, xa sabemos que a causa criminal é de 1898, cando el só levaba un ano no destino de Laredo, 2 en Pedreña e
10 na armada, na que conseguintemente entraría arredor do ano 1885, polo que
podemos presumir o seu nacemento a finais da década dos 60. Sempre aceptando
a veracidade do escrito, debemos concluír que foi a raíz da súa condena cando este
investigador decidiu interesarse –e moi ben, por certo– na lexislación (que antes
“lamentablemente” ignoraba), da que fai uso exhaustivo en todos os seus principais libros. O feito de continuar en Laredo, onde supoño que vivirían a muller e os
seus catro fillos, fai lícito pensar que posiblemente esta fose realmente a súa terra
natal ou a da súa esposa.
O 21 do mesmo mes de outubro de 1902, o capitán xeneral do departamento
de Ferrol informou ao ministro de mariña de que, se el non tiña nada en contra,
acordou que se lle concedese a Benigno Rodríguez o reingreso en canto se produXIII

cise a primeira vacante. Ao día seguinte ordenou ao comandante de mariña de
Santander que restablecese no posto de cabo de mar de Laredo a Benigno
Rodríguez e trasladase ao mesmo destino de Santoña a quen estaba ocupando a
praza. O 18 de novembro, o Ministerio comunicou ao departamento de Ferrol que
estaba conforme coa decisión anterior.
O 10 de xuño de 1905 iníciase un proceso de invalidación dos cargos que levaron á cadea ao cabo de mar. O xulgado de instrución propón a un mariñeiro de 2ª
clase como secretario do proceso que leva o alférez de navío D. Jesús M.ª Manjón.
Cinco días despois hai unha resposta da capitanía favorable a tal nomeamento. O
24 de agosto decrétase que o delito cometido por Benigno Rodríguez é análogo a
outros que figuran no artigo 461 do Código da Mariña de Guerra catalogados
como de non invalidación de notas desfavorables, polo que se denega a petición de
borrar a mancha dos catro meses de presidio pero trasládase o expediente ao
Ministerio, considerando as dúbidas que ten o auditor para a aplicación da lei.
Resólvese o proceso de invalidación de nota desfavorable por Real Orde do 28 de
outubro de 1905. Aínda volverei sobre isto máis adiante.
É precisamente nese mesmo mes cando vemos a Benigno Rodríguez ocupando aos seus superiores nunha empresa completamente diferente. Con data 16 de
outubro de 1905, diríxese o comandante de mariña de Santander ao capitán xeneral do departamento de Ferrol para achegarlle un caderno que recibiu do axudante
de Santoña e que foi elaborado polo cabo de mar de Laredo Benigno Rodríguez.
Evidéncianse tanto o ineludible percorrido xerárquico de calquera caste de asuntos como a dilixencia de tramitación que caracteriza á administración militar. O
informe do comandante é totalmente positivo para este “Cuaderno con descripción
de las Pescas que se ejercen en el Distrito Marítimo de Laredo” e fai notar “lo útil
y oportuno que considero este trabajo para los señores encargados de redactar un
Anuario Estadístico de la Pesca”, ao tempo que se atreve a pedirlle ao capitán
xeneral que, se o coida conveniente, o eleve ao Ministerio de Mariña para a recompensa da que se fixo acredor “por su laboriosidad, celo e inteligencia en el desempeño de su destino”. Efectivamente, con data 6 de novembro, o capitán xeneral
traslada o caderno ao Ministerio. O informe que o acompaña reza así: “examinada
minuciosamente la memoria sobre la descripción de la pesca e industrias del distrito de Laredo resulta un trabajo que, aun cuando no resaltan en el los conocimientos que fueran de desear, es de utilidad suma, y al mismo tiempo evidencia el
gran reto, laboriosidad y amor al servicio demostrado por su autor en el desempeño de su destino”, polo que o considera “digno de recompensa”.
O 14 de novembro, o anterior comandante de Santander remite ao capitán
xeneral un plano do distrito marítimo de Laredo que recibiu de Benigno
Rodríguez, vía o axudante de Santoña, para que se achegue ao caderno enviado
con data 16 de outubro e que, como acabamos de dicir, xa saíra de Ferrol para
Madrid.
Por seguir a orde cronolóxica, antes de saber o resultado do envío anterior
vemos que o 11 de xuño de 1906 se envía ao Ministerio unha nova obra, La sardina en la provincia de Santander, e no informe que a acompaña lemos que debe
de recibir unha recompensa por dedicarse con tanta utilidade a un estudo tan comXIV

plexo como o da pesca, “faceta que ya mereció otra recompensa por la publicación
de una obra análoga a la que nos ocupa”.
Efectivamente, estes traballos están a dar o seu froito, xa que o 17 de setembro deste mesmo ano se recibe na Comandancia de Mariña de Santander un escrito en que se ordena trasladar a Benigno Rodríguez a nova da concesión dunha
cédula de Cruz de Prata de Mérito Naval con distintivo branco, retribuída cunha
pensión de sete pesetas cincuenta céntimos pola súa obra Cuaderno descriptivo de
pesca y sus artes en el distrito de Laredo.
O 2 de xaneiro de 1907 o autor escríbelle, por conduto regulamentario, ao capitán xeneral para expor que se lle comunicou que vai ser pasaportado para algunha
das provincias do norte en virtude da comisión que se lle conferiu por Real Orde do
15 de outubro de 1906. Ao non contar con medios económicos para afrontar os gastos da comisión, solicita que ordene que se lle libren as 500 pesetas que “para continuar los estudios sobre pescas se me concedieron por la Real Orden de 19 de
noviembre de dicho año 1906 con cuya cantidad podría anticipar lo que necesitare
para dichos gastos”. A resposta, positiva, é de data 22 de xaneiro, e un mes despois,
o 23 de febreiro, o capitán xeneral dispón que Intendencia libre, en virtude de Real
Orde do 25 de xaneiro de 1907, a “Benigno Rodríguez la cantidad de 1000 pesetas
por la adquisición de una colección de artes, aparejos e instrumentos de pesca que
se usan en la provincia de Santander, confeccionada por dicho individuo y como
justa compensación a los gastos que ha hecho con estes notables trabajos”.
Estamos a ver como as cousas non marchan nada mal agora para o noso autor.
Coa diferenza dun mes, mándanse librar, por dous conceptos emanados de dúas
Reais Ordes, 1 500 pesetas. A intendencia acata a orde de pago o mesmo día 23,
non sen antes facer notar que verificará que non haxa duplicidades no pago.
O 14 de maio de 1907 o comandante de mariña de Santander comunícalle ao
capitán xeneral que, con esa mesma data, Benigno Rodríguez foi pasaportado a
San Sebastián para principiar a desempeñar a comisión conferida por Real Orde do
15 de outubro de 1906. Non temos documento que indique o remate da comisión,
pero si hai outro en que se comunica que o 2 de setembro foi pasaportado a Bilbao
a fin de continuar o traballo nesa provincia, para regresar e presentarse na comandancia de Santander o 26 do mesmo mes de setembro, acto que se comunica á
capitanía xeneral ao día seguinte.
Novamente volvemos tropezar co expediente de arresto e a petición de invalidación, cando o 27 de setembro de 1907 se envía un escrito ao presidente do
Consello Supremo de Guerra e Mariña no que se incorpora un decreto que considera acertada a invalidación da nota desfavorable “que tiene en su historial”.
Entrementres, o autor continúa co seu traballo de campo polo norte. Unha vez
máis, a Comandancia de Mariña de Santander envía un escrito o 27 de maio de
1908, dirixido, nesta ocasión, ao comandante xeneral do apostadero en Ferrol. Nel
dáse conta de que o 22 do mesmo mes lle remitiu ao axudante de mariña de Laredo
(até agora Laredo pertencía á Axudantía de Santoña) pasaporte para que Benigno
Rodríguez “continúe en la Provincia Marítima de Gijón la Comisión de Pesca que
se le confirió por Real Orden de 15 de Octubre de 1906”. Recibiu notificación da
incorporación á nova provincia de estudo o día 25 dese mes de maio.
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Por fin, o 19 de xuño de 1908 entra na comandancia xeneral do apostadero de
Ferrol un escrito do Estado Maior Central no que se comunica que “S.M. el Rey
(q.D.g.) de conformidad con la acordada del Consejo Supremo de Guerra y Marina
de 26 de Mayo último, se ha servido disponer se conceda la invalidación solicitada” a Benigno Rodríguez.
O 31 de xaneiro de 1909 o comandante de mariña de Santander comunícalle
ao comandante xeneral do apostadero que Benigno Rodríguez Santamaría, cabo
de mar de 1ª clase (é a primeira mención que temos do ascenso), cesou de prestar
servizos en Laredo “en cumplimiento a lo ordenado por el Excelentísimo Sr.
Director General de Navegación en telegrama del 29 por haber sido nombrado
dicho cabo de mar conservador del Museo de Pesca”.
Nesta orde perfectamente cronolóxica que vou seguindo, réstame tan só unha
folla en borrador, escrita en Ferrol o 27 de outubro de 1916. Dise que se pediron
as razóns do capitán xeneral polas que Benigno Rodríguez non foi reposto na súa
praza inmediatamente despois de cumprir a condena (lembremos que estamos a
falar de 1900). Respóndese (ignoro a quen, pois trátase dun borrador) cos datos
que xa coñecemos, a saber: a pregunta do comandante de mariña de Santander de
data 13 de decembro de 1900 e a resposta do capitán xeneral do 22 do mesmo mes,
e engádese, con riscadas e titubeos (é lóxico, xa que iso non figura en ningún documento e algo haberá que dicir), que “La mala conducta del interesado fue pues (riscadas as dúas últimas palabras) el único fundamento y (entreliñado) lo que motivó su separación temporal del servicio”.
Ignoro por que se ordena a anterior providencia oito anos despois da invalidación da mancha do expediente e, certamente, quen responde (non hai sinatura por
tratarse dun borrador), é evidente que o fai porque algo ten que dicir, xa que non
achega dato ningún sobre a mala conduta do autor.
Os anteriores son os únicos datos de que dispoño sobre a peripecia vital de
Benigno Rodríguez; podo sintetizalos e engadir unicamente, coa necesaria cautela, algunhas notas soltas, extraídas das súas obras, xunto coa súa produción bibliográfica.
1885.
1886.
1895.
1897.
1898.

Ano probable de ingreso na armada12.
Ve pescar sardiña en Vigo e levala para esterco.
Probable destino como cabo de mar de 2ª clase en Pedreña.
Cabo de mar de 2ª clase. Destino en Laredo.
Incóaselle expediente por delito de esixencia de dádivas aos mariñeiros.

12. As datas postas como probables están calculadas a partir das súas propias manifestacións. Neste caso,
restando a de 1909, en que marcha a Madrid, os 14 anos que el mesmo di que foi cabo de mar mais os 10
anteriores de servizo na armada. Estará incluído nos 14 anos o tempo que estivo separado sen emprego
nin soldo por sentenza condenatoria? De non ser así, habería que adiantar 2 anos o ingreso na armada e
no destino de cabo de mar (1883 e 1993 respectivamente). Sen documentos non se pode ir máis alá.
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1899.
1900.
1901.
1902.
1903.
1905.
1906.
1907.
1908.
1909.
1911.

1912.
1914.

1915.

1916.

1919.
1920.

1921.

Concesión dunha cédula de premio á constancia.
Catro meses de prisión militar en Santoña.
Remate da prisión o 6 de xaneiro.
Solicita a reincorporación no emprego de cabo de mar. Reingresa.
Guía Ilustrada de Laredo.
Inicia un proceso de invalidación do historial negativo. Presenta ás
autoridades o seu primeiro traballo sobre pesca.
Presenta o segundo traballo. Concesión da Cruz de Prata do Mérito
Naval polo primeiro traballo.
Principia o traballo de campo por Guipúscoa, seguida de Biscaia.
Continúa o traballo en Asturias. Real decreto que invalida a mancha do
expediente.
Figura como cabo de mar de 1ª clase. Marcha a Madrid como conservador da Sección de Pesca do Museo Naval.
Edita o primeiro Diccionario, resultado do traballo de campo polo
norte. Segue a ter o mesmo rango de 1909.
— Diccionario ilustrado.
— “Pesca de altura por arrastre en el Norte y Noroeste de España”,
Anuario de la Pesca y la Marina Mercante de 1910, Madrid, 1911, pp.
51-112.
— Concesión dunha segunda Cruz de Prata do Mérito Naval pola súa
obra (xénese da que estou a estudar) Vida social de los pescadores de
Vizcaya, Guipúzcoa, Santander, Asturias y Lugo. Aparecerá neste
mesmo ano como Vida social y particular de los pescadores del Norte
y Noroeste de España e será publicada co mesmo título que a de 1916
na revista Vida Marítima Española.
“La pesca por vapores en las costas de nuestra península”, Anuario de
la Pesca y la Marina Mercante de 1911, Madrid, 1912.
Figura nunha publicación xa como 1º contramestre naval.
— El contramaestre de puerto: deberes derechos y conocimientos,
Imprenta del Ministerio de Marina, Madrid, 1914.
— “Repoblación de los ríos”, Vida Marítima, ano XIII, Madrid, 1914,
n.º 440, pp. 121-122, n.º 441, pp. 140-141 e n.º 442, pp. 154-155.
“Memoria explicativa del cuadro demostrativo de la producción pesquera de las costas de España”, Anuario Estadístico de la Marina
Mercante y de la Pesca de 1914, Madrid, pp. 35-39.
Publica Los pescadores del Norte y Noroeste..., libro que estamos a
estudar e reeditar.
— Manual del Patrón de Pesca, Imprenta del Ministerio de Marina,
Madrid, 1916.
El Patrón de Pesca, Imprenta del Ministerio de Marina, Madrid, 1919.
Explicación de las láminas que contienen los principales artes, aparejos e instrumentos que se emplean para la pesca marítima en las costas de España, Artes Gráficas Mateu, Madrid, 1920.
“Pesca”, Diccionario ESPASA. T. 43.
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1923. Diccionario de artes de pesca de España y sus posesiones, Madrid.
Apartado “Pesca” en “España”, Diccionario ESPASA.
1926. “Los motores de explosión en la pesca”, Vasconia Industrial y
Pesquera (20/06/1926).
1927. A “Caja Central de Crédito Marítimo” premia a obra presentada a concurso en colaboración con Álvarez y Redondo. Publicarase en 1929.
1929. En colaboración con ÁLVAREZ Y REDONDO, Antonio: Cartilla de
Oceanografía, pesca y meteorología prácticas para uso de las
Escuelas de los Pósitos de Pescadores, Imprenta Zoila Ascasibar,
Madrid, 192913.
1930. En colaboración con VIÑAS ARCOS, Rodolfo: Tierra, Mar, Hombres,
Cosas…, Imprenta Zoila Ascasibar, Madrid, 1930.
É a última data en que sei que este autor estaba con vida, xa que non coñezo
ningunha obra posterior á que publica neste ano, xunto con Rodolfo Viñas Arcos
e da que lle dedica un exemplar, o 23 de xuño de 1930, ao seu “querido amigo” D.
Eladio Rodríguez, a quen homenaxeamos no Día das Letras Galegas 200114.
Precisamente, será tamén en 1930 a mudanza da sede do Museo.
Non teñen data, pero foi ás voltas de 1928 cando se empezaron a publicar os
tomos da Geografía General del Reino de Galicia, dirixida polo catalán Carreras
Candi. Encargouse de escribir o longo apartado de pesca Ángel Bernárdez, natural de Asturias pero que botou toda a vida en Vigo, traballando como periodista
especializado en economía mariñeira15. Fai este autor reiteradas referencias a
Benigno Rodríguez e contrapón os datos que este achega no libro de 1923 co
exposto por Barreras Massó o 20 de xuño de 1922 no Congreso dos Deputados.
Incluso fai notar que, por discrepancias dun amigo común del e de Benigno
Rodríguez, falou con este persoalmente para puntualizar o número de vapores que
había en Galicia16.

13. Dedica esta obra a D. Eladio Rodríguez González, na cidade da Coruña o 30 de maio de 1930.
14. Este exemplar, o mesmo que o anterior coas dedicatorias a D. Eladio Rodríguez, obra na biblioteca
Penzol de Vigo.
15. Desgraciadamente, a política cultural galega tivo que ser moi a miúdo dirixida e potenciada desde fóra
do país, por mor do desinterese do capital propio.
16. Respondeulle Benigno Rodríguez dicindo que os datos “habían sido tomados por él personalmente en
los puertos, contando uno a uno los vapores y motoras existentes en 1920 y 1922, que eran 1,852 y 311
respectivamente”. Con respecto á disparidade entre as cifras que este autor e Barreras dan sobre o custo
económico da pesca galega, conclúe Bernárdez, de xeito salomónico, dicindo: “Con estas aclaraciones y
dada la competencia generalmente reconocida en estos asuntos, tanto del señor Barreras Massó como del
señor Rodríguez Santamaría, dejemos nuestras consideraciones en este punto y continuemos adelante,
seguros de que los lectores han de caer en la cuenta de que, bien examinadas las dos cosas, la diferencia
en los cálculos de ambos señores es más aparente que real” –BERNÁRDEZ, Ángel: “La pesca en
Galicia”, in CARRERAS Y CANDI, F. (dir.): Geografía General del Reino de Galicia, t. II, (s/d), p. 609.
Hai edición facsimilar de 1980.
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A última xestión que realicei na procura dalgún novo dato biográfico foi
novamente en Laredo, onde supoño que, con algo de paciencia, se poderá atopar
algún outro detalle de interese17, sexa nos censos ou no arquivo parroquial, no
que, de non figurar el como nativo, posiblemente apareza en matrimonios ou
algún dos seus fillos en bautismos. Pode ser significativo que os dous destinos
como cabo de mar fosen en Cantabria. Pola miña banda, deixo neste punto as pescudas biográficas.

CONTEXTO E OBRA
Como era de agardar, todos os traballos de Benigno Rodríguez están centrados
no mundo da pesca. Os seus dicionarios, reeditados hai poucos anos18, son obras
realmente monumentais que constitúen un fito case illado na produción española.
El mesmo lembra, nas respectivas introducións, que o antecedente máis próximo
é o tamén Diccionario de Antonio Sáñez Reguart, de finais do s. XVIII. Este ilustrado, coñecedor da grande obra de Duhamel du Monceau, pescador afeccionado
desde pequeno, amante do mar e das súas xentes e inspector xeral de matrícula,
percorrerá as costas españolas xunto cun magnífico debuxante para facer un
espléndido traballo de investigación etnográfica que será publicado en cinco tomos
entre 1791 e 179519. En 1870 aparece outra grande obra, curiosamente hoxe tamén
moi descoñecida, da autoría do naturalista Mariano de la Paz Graells20. Malia que
as intencións fundamentais eran o estudo das ostreiras naturais e a mellor localización doutras artificiais no Departamento Marítimo de Ferrol, ao final resultou
tamén un magnífico compendio botánico, zoolóxico e etnográfico con valiosas
pinceladas económicas e sociais. Debía de ser un neno o noso autor cando aparece esta obra e, case coma unha premonición, vemos que, sen tanta forza e insistencia como el poñerá nos seus traballos, se amosa xa o interese polo asociacionismo mariñeiro e, concretamente, se exemplifica coa Sociedade de Pescadores de
Laredo, curiosamente (ou talvez non) da vila onde Benigno Rodríguez exercerá de
cabo de mar case 30 anos despois. Rematan as máis de 500 páxinas de Paz Graells
dando conta desta Sociedade, xunto coa de Castro Urdiales, “en las que siendo los
mismos individuos amos y trabajadores, no pueden tener lugar los desagradables
conflictos que acontecen en las empresas fabriles, donde el capital es de unos y las

17. Contactei cun profesor de historia do instituto “Bernardino de Escalante” e mesmo lle enviei copia da
totalidade dos documentos conseguidos en Ferrol. Segundo me informou, nin el nin o secretario do
Concello de Laredo tiñan coñecemento ningún de tal autor, pero o secretario si sabía da existencia no
Concello da Guía ilustrada de 1903.
18. O de 1911 foi reeditado en 1996 pola editorial Roig (Valencia) sen estudo introdutorio ningún. Do de
1923 fixo unha edición facsimilar a Xunta de Galicia en 2000, cunha “Presentación” estritamente circunstancial do entón conselleiro Amancio Landín Jaraiz e de Jesús Giráldez Rivero.
19. O Ministerio de Agricultura, Pesca e Alimentación fixo unha magnífica edición en dous tomos:
Diccionario Histórico de los Artes de la Pesca Nacional, Madrid, 1988.
20. Exploración científica de las costas del Departamento Marítimo del Ferrol, Establecimiento
Tipográfico de T. Fortanet, Madrid, 1870.
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faenas las ejercen otros, tratando de sacar cada parte la mayor ventaja posible, aunque sea con perjuicio del contrario, que de tal modo se miran, en vez de considerarse mútuamente y cooperar al bien común”21.
En Portugal, aínda que non afecten en absoluto á formación e obra de Benigno
Rodríguez, temos que citar, como elemento comparativo, dúas obras monumentais, aínda hoxe descoñecidas polos investigadores españois, aparecidas en 1890 e
1891. A primeira22 é o resultado dunha laboriosa enquisa ao longo de toda a costa
e a segunda23 representa o traballo de 10 anos de observación directa, participante,
“percorrendo as differentes localidades, acompanhando os pescadores nas suas
excursões, e familiarisando-nos com os seus hábitos, dialectica, segredos e methodos profissionaes”. O mesmo que Paz Graells ou logo Benigno Rodríguez, aproveita o autor para facer recolleita de materiais etnográficos. O aparato gráfico desta
última obra entronca aínda, como a de Sáñez, coa tradición debuxística derivada
da Enciclopedia Francesa24.
Os autores citados teñen a particularidade da súa familiaridade co mar desde a
súa infancia e unha profesión, con maior ou menor rango, vinculada a el. O seu traballo é inxente e magnífico pero, dito isto, cómpre engadir que contaron con axudas (hoxe chamariámoslles suculentas bolsas e anos sabáticos) nas que non faltaron os salvocondutos, as cartas e as recomendacións para todas as autoridades de
mariña. No caso de Paz Graells, mesmo se puxo un barco da armada ao seu dispor
para que lle servise de medio de desprazamento polos portos, de residencia, de
gabinete de estudos e de almacén, que os mariñeiros ás súas ordes ían enchendo co
material etnográfico que el recibía e recollía. Sucedía isto no século XIX.
Independentemente de que Benigno Rodríguez tivese ou non noticia dos autores citados, este era o panorama peninsular anterior a el no referente ás grandes
obras sobre pesca25. Todos estes investigadores, Rodríguez incluído, tiveron en
común o estudo directo sobre o terreo, o gran coñecemento previo e inmediato,
vivencial, do obxecto de investigación e, moitos anos antes de que desde fóra nos
viñesen falando diso como o máis innovador, practicaban de xeito natural a chamada observación participante. Son, por tanto, os seus traballos verdadeiros retratos, fotos fixas da situación das pescas nos respectivos anos de investigación; pero

21. PAZ GRAELLS, op. cit., pp. 511-512.
22. ALMEIDA, José Bento Ferreira de e ROQUETE, Vitorino Chagas: Inquérito Industrial. Pesca,
Lisboa, 1890.
23. SILVA, A. A. Baldaque da: Estado actual das pescas em Portugal comprehendendo a pesca marítima,
fluvial e lacustre em todo o continente do reino, referido ao anno de 1886, Imprensa Nacional, Lisboa,
1891.
24. Vinme implicado nun proxecto de reeditar esta obra cando, xunto coa doutora Teresa Soeiro, traballei
na exposición de pesca do Centro Regional de Artes Tradicionais (Porto), cfr. SOEIRO, Teresa e CALO
LOURIDO, Francisco: Fainas do mar. Vida e trabalho no litoral norte, CRAT, Porto, 1999, (90 pp.).
Finalmente non se levou adiante porque se estaba a ocupar deste, sen aínda resultados, unha prestixiosa
editorial portuguesa.
25. Cousa moi diferente é que existan moitísimos bos traballos, desde os de Lacerda Lobo en Portugal até
os de Díaz de Rábago en Galicia, por citar só un para cada sitio. Pero, independentemente da calidade,
non se trata de obras enciclopédicas comparables ás anteriores.
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todos eles traballaban cunha intención de coñecer para reformar. Eran estudos
cunha finalidade eminentemente económica. Non se trataba de ver e reflectir a
vida duns pescadores, senón de calibrar o potencial económico destes como parte
importante dos respectivos produtos nacionais e para iso había que facer o estudo
previo, ben acompañado de números, de custos de aparellos, de importe económico do conxunto dos anteriores, de consellos e indicacións para mellorar as explotacións e de continuas alusións ao baixo nivel cultural dos pescadores e á necesidade imperiosa de fomentar o asociacionismo, aspecto este no que teremos que
deternos cunha certa atención, considerando a obra que estamos a reeditar.
Ao ignorar o tipo de formación académica a que este autor tivo acceso, podemos pensar (entrementres non aparezan máis datos sobre a súa vida) que os seus
estudos deberon de ser básicos, pero intensos. Básicos porque a súa vida laboral
na armada vai principiar de 2º cabo de mar (o máis inferior da escala. “Yo era un
modesto cabo de mar”, clase á que “hoy desgraciadamente se respeta muy poco”,
di na páxina 9 de Los Pescadores...) despois de servir 10 anos. Ascende pouco a
pouco até 1º contramestre, pois os títulos de naturalista e catedrático que lle dá o
Espasa teñen que ser gratuítos, cando el mesmo, no Diccionario de 1923, o ano da
cita do Espasa, fai constar que é conservador do Museo de Pesca, o mesmo que
lemos na Explicación de las láminas... de 192026. Insiste, aínda que sexa interesadamente, xa que se está a defender, en que a formación dun cabo de mar é baixísima, polo que ignora as leis que lle afectan no desempeño do seu traballo.
Formación básica, pero intensa, porque o nivel acadado e mesmo o estilo, e, por
que non, a caligrafía, son propios dunha persoa que, de non ter unha fonda formación, tivo necesariamente que partir dunha moi boa base e dispor dunha alta capacidade intelectual. Os seus escritos foron beneficiarios de premios, desde os primeiros que lle concede a propia mariña até os últimos outorgados pola “Caja
Central de Crédito Marítimo” á Cartilla de Oceanografía... de 1929 ou o do
“Instituto Social de la Marina” para Tierra, Mar... de 1930. Este último libro, en
colaboración con Viñas Arcos, empeza falando da formación da terra a partir dun
átomo de éter que se une a outros; di que o primeiro ser con movemento espontáneo que apareceu na terra foi a tartaruga e remata falando de meteoroloxía e exploración do mar. E todo isto escrito dun xeito amenísimo, pensando nas escolas dos
pósitos marítimos. No anterior, feito con Álvarez Redondo (enxeñeiro xefe de
camiños e arquitecto), podemos atopar unha descrición visual da purga de mar: cor
vermello-sanguínea, ou mellor “Tierra de Siena Tostada”, segundo os pintores.
Trátanse nel igualmente a terra e o mar (composición, correntes...), os aparellos e
os seus coidados, os barcos, a ostreicultura (con fotografía do “Parque de Ostras
Carnicero” da Coruña), a mitilicultura (hai xa máis de 150 viveiros, todos eles no
Mediterráneo. É sabido que en Galicia non entra a primeira batea até 1946) e a
meteoroloxía. Coma sempre, vai ilustrado cos seus inconfundibles debuxos.

26. No prólogo desta obra di que non hai máis que dous libros modernos referidos á pesca marítima española. Estes son o seu Diccionario do 11 e o seu El patrón de Pesca, que contén toda a lexislación pesqueira. É curioso que, poucos anos antes, argumentaba ignorancia da lexislación no caso que tivo cos tribunais militares. Este traballo é un anticipo do que será o Diccionario de 1923.
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Nos seus dicionarios trata sobre todo de aparellos de mar, pero nas súas preocupacións están tamén os ríos, como vemos nos traballos de 1914 (xa era 1º contramestre naval), nos que aconsella repoboalos e cita como exemplo a Inglaterra.
A entrada “Pesca” ocupa moitas páxinas no dicionario Espasa e constitúe un verdadeiro compendio no que se tocan todos os aspectos, incluíndo os tratados internacionais, v. gr. o de 1861 entre Marrocos e España, e os usos e a lexislación de
diferentes países con abondosa bibliografía francesa, inglesa e, preferentemente,
alemá. Sobre os dicionarios xa deixamos dito algo ao inicio, para engadir agora
que son dúas obras absolutamente enciclopédicas e exhaustivas, feitas por un
home de mar que coñece moi ben o funcionamento dos aparellos e, conseguintemente, percibe as máis lixeiras variacións rexionais dunha mesma arte. Con ser
suficiente, non se limitan a iso, non son uns meros estudos tecnolóxicos, senón que
os aparellos de certa importancia van acompañados da súa valoración económica
e, en moitos casos, produtiva. Pero estes non son obxectos mortos, senón medios
de produción que el nos amosa no seu proceso de confección e traballando, capturando os peixes. E aínda máis, nestas obras está sempre presente o home e por iso
hai moitas páxinas dedicadas á vivenda, á vida, aos costumes, aos vicios, á hixiene e, coma en todos os seus traballos, a invitación ao asociacionismo.

Los pescadores del norte y noroeste de España
A lectura demorada do libro demostra que foi construído inicialmente sen
ánimo de globalidade. Xa vimos que conseguiu ser comisionado primeiro para
estudar unha provincia vasca, logo outra e, pouco a pouco, foi percorrendo a costa.
Incluso cando o texto resultou premiado, non abranguía máis que o Cantábrico.
Isto fai que a parte dedicada ás provincias da Coruña e Pontevedra, ofrecendo unha
riqueza de datos semellante, mostren unha elaboración que considero menos coidada, máis apresurada que o resto do traballo, como se tivese ganas ou necesidade de rematar. Por outra banda, a cantidade de portos que aquí temos (el di 74)
debeu de exceder as posibilidades de tempo ou o diñeiro do autor. E así, se no
Cantábrico se para a estudar un por un, aquí cita por lotes e, por exemplo, de
Muros só di que hai palilleiras; de Corrubedo, Palmeira ou Ribeira que emigran a
América do Sur; Porto do Son, coa mellor flota de volanteiras de toda a costa, nin
o menciona, etc. Practicamente non cita nada de toda a provincia marítima de
Vilagarcía, aínda que de Muros ao Grove, como el mesmo indica no Diccionario
de 1923, hai 12 250 pescadores, sendo a de maior número das de Galicia27.

27. Diccionario..., op. cit., p. 640. O número de mariñeiros das restantes provincias marítimas é o seguinte:
Ferrol 9 600, A Coruña 10 000, Pontevedra 3 400 e Vigo 11 710. Cando fala das volantas, moi ben explicadas, coma o resto das artes, di que se empregan en poucos portos e que os bous van acabar con elas, o que
realmente sucedeu. Ao falar dos angarellos di que os hai “particularmente” en Noia e na Pobra do Caramiñal.
Certamente, en Noia non se traballaban angarellos nin volantas, pero si no Caramiñal e sobre todo no Porto
do Son (que el non cita, aínda que diga –no inicio do Diccionario– que o visitou para o traballo, o mesmo
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Foi elaborando o estudo provincia a provincia, partindo do Bidasoa para rematar no Miño e, malia que nos vai mostrando peculiaridades e matices de cada unha,
xa nas páxinas 18-19, falando de que gastan todo, cando hai, e pasan fame no
inverno, deixou dito que “...todos, absolutamente todos, desde Francia a Portugal,
son lo mismo, viviendo de la misma manera en época de abundancia de pescas,
como cuando hai escasez de ellas. Así es la clase pescadora: pedir prestado en el
invierno para pagar en el verano con lo que espera ganar, sin seguridad de conseguirlo”28.
Ao longo do estudo, non pode evitar comparar continuamente os mariñeiros
das diferentes provincias cos de Cantabria, os que mellor coñece polo seu traballo
directo. Estes case sempre saen perdendo, até en estatura e capacidade torácica.
Varios son os puntos que lle interesan e dos que continuamente se ocupa aínda que
sexa, obviamente, con menos intensidade, nos demais traballos. Aquí a énfase está
posta, como o subtítulo suxire, no seguinte: o censo, referido a 1900, a relixiosidade, o alcohol, a incultura, as casas e a hixiene, a muller (aseada e coidadora dos
fillos ou non), as medidas antropométricas, a roupa, a alimentación, as diversións,
as pescas, as confrarías e os rituais e, por suposto, o asociacionismo. Hai logo
cuestións de menos forza, pero nas que tamén se detén, como poden ser o tabaquismo ou o emprego de barba e bigote, dicindo, con respecto a isto, que se admira de que no Cantábrico sexa habitual andar afeitado, cousa propia de cómicos e
toureiros29.

que todos os portos “habidos e por haber”). Tamén había volantas na costa portuguesa en Póvoa de Varzim
e precisamente deste porto e do Son vendíanse volanteiras aos mariñeiros da Guarda. Cfr., para este dato,
ALONSO, Eliseo: Gamelas y mariñeiros, Excma. Deputación Provincial de Pontevedra, A Guarda, 1987.
Para máis información sobre estes e outros aparellos, véxase CALO LOURIDO, Francisco: “Artes de pesca
marítimas e fluviais”, así como “O marisqueo. Actividades agromarítimas”, in Galicia. Antropoloxía, t.
XXV, Hércules de Edicións S.A., A Coruña, 1997, pp. 149-221 e 223-267 respectivamente.
28. En varios dos meus traballos teño tentado explicar o porqué deste comportamento dos mariñeiros e o
seu carácter tan diferente do dos labregos, v. gr. en CALO LOURIDO, Francisco: “Peculiaridades da sociedade mariñeira”, in Galicia. Antropoloxía, t. XXVI, Hércules de Edicións S.A., A Coruña, 1997, pp. 201231. Se Benigno Rodríguez di que non hai diferenzas notables de comportamento e actitudes diante da vida
desde Guipúscoa até Pontevedra, eu escribín neste mesmo traballo que un mariñeiro galego de 1950 ten
máis afinidades, agás a lingua, con outro da Bretaña ou da Campania que cun labrego de Ourense.
29. O aspecto exterior é importante e non admira que o autor se estrañase da ausencia de barba en toda a
costa, cando certamente se consideraba un distintivo dos homes de mar. Sendo eu neno, lembro a moitos
dos vellos mariñeiros do Porto do Son con mostacho; e na foto de voda así aparecía o meu avó, patrón
nado nas fins do século XIX e que para a ocasión tiña as guías ben coidadas, un tipo que Vasconcelos clasificaría de “bigote simple” naquel curioso e documentadísimo traballo de 1925 hai uns anos reeditado;
LEITE DE VASCONCELOS, José: Signum Salomonis. A figa. A Barba em Portugal. Estudos de Etnografia Comparativa, Publicações Dom Quixote, Lisboa, 1996. Neste traballo (p. 356) di que os pescadores lucían barba pechada porque lles faltaba “ensejo de se barbearem no alto mar!”. Non podo deixar de
repetir o que dixo (p. 359) con respecto a certos bigotes: “Do bigode americano, que tanto se observa nas
Ilhas Adjacentes, como no Continente, é aquí por vezes sucedâneo o de Charlot, tão cerceado, tão microscópico, tão mísero, que, em comparação dos que imponentemente adornam os retratos de um Saldanha ou
de um Bismarck, até parece que rebaixa a dignidade humana. Mais valia não usar nada!”.
Leite de Vasconcelos era home barbado e iso nótase ben en todo o escrito. Ignoro absolutamente cal era o
aspecto físico de Benigno Rodríguez, pero o seu xeito de falar da barba indica que se sentía fachendoso
da que necesariamente luciría. Evidentemente, eu, que nunca gastei barba nin bigote, non sinto necesidade ningunha de dicir que os que a levan teñen máis dignidade ca min.
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Os pescadores de Guipúscoa, moitos deles falantes de éuscaro exclusivamente, en maior número ca os de Biscaia e incapaces de se entender en español, son
respectuosos, laboriosos, valentes, teñen bos barcos, polo que hai poucos naufraxios; beben, pero non son tan borrachos coma os de Cantabria, porque consomen
tamén sidra. Borrachos non serán, pero para 330 pescadores coas súas familias que
hai en Fuenterrabía dispoñen de 50 tabernas e o consumo nun ano foi de 526 000
litros de viño mais uns 700 000 de sidra. As mulleres son bastante aseadas (logo
dirá que as casas son moi insás), traballadoras e atenden os fillos mellor ca as de...
Santander. Por iso os nenos son máis robustos ca os de Cantabria, o mesmo ca as
persoas maiores, “las cuales se ve que tienen un gran empeño en conservar la raza,
evitando el que degenere”. Son moi relixiosos e, sobre todo, os de Fuenterrabía,
“pues á pesar de su proximidad a Hendaya (Francia) de la que sólo le separan el
río Bidasoa, siguen siendo tan religiosos como antes de votarse en la vecina
República la ley de separación de la Iglesia y el Estado”. A relixión fainos ser educados: “El temor que les impone la religión cristiana, que indudablemente enseña
las más consoladoras verdades bajo la única garantía posible, que es Dios, obliga
á esta gente á tener un verdadero respeto á todos y á todo, y á obrar...” mellor ca
os de... Santander. Propón que se lles dea moito leite aos nenos e que tanto homes
como mulleres teñen que “ir cambiando la bebida negra por la blanca, es decir, aficionarse á la leche y aborrecer el vino”.
Os de Biscaia, tamén amantes dos fueros e moi relixiosos, pero mellores coñecedores do español ca os de Guipúscoa, son, coma eles, valentes e os mellores
mariños mercantes da balea e do bacallau de toda España, así como bos construtores de barcos. Hai quen vai dúas veces a misa en día festivo, pero os de Santurtzi
e Ciérvana, por estar preto de zonas mineiras, xa se contaxiaron e son blasfemos e
viciosos. As mulleres limpan máis as casas porque, a diferenza das de Guipúscoa
e da Montaña, non andan a xogar aos naipes nas rúas.
Na páxina 96 e nas seguintes hai un asunto realmente curioso: os nenos expósitos. Di que os pescadores de Biscaia e os de Cantabria, malia estar cargados de
fillos, adoitan ir sacar nenos aos hospicios e porfillalos, xa que con isto reciben
unha pensión por eles até os 9 anos. Chegan á picaresca de depositar un fillo propio no hospicio e logo retiralo, como sendo expósito, para recibir a pensión.
Propón que non se dean nenos aos pescadores, pois malamente poden criar os seus,
e os expósitos, “por ser hijos del azar” ou porque non foron ben mantidos, medran
raquíticos, diferenciándose dos lexítimos; pero logo casan alí e así dexeneran os
pobos. Nalgún porto, v. gr. Bermeo, a cuarta parte dos habitantes son expósitos,
homes ou mulleres, co que acabarán desaparecendo os primitivos pescadores para
ser substituídos por “otros pescadores más débiles”. Os pescadores teñen moitos
fillos, máis ca os labregos e outros obreiros, e a razón pode ser que o constante
exercicio que fan diariamente “pudiera desarrollar sus órganos, disponiéndolos
para la procreación; pero...” engade que tamén poderá influír o moito tempo que
bota o pescador en terra sen poder ir ao mar polos temporais do inverno e porque,
cando chega a casa, “se acuesta, sin mucha gana de dormir”. Di tamén que as
mulleres dos pescadores “son bastante guapas, siendo muy pocas las que se ven
completamente feas”. Non esquece falar dos diferentes tipos de bailes, consideXXIV

rando que é moi bruto aquel en que o home levanta a muller en peso e a arrebola
contra o lombo doutro home, o que “demuestra el ejercicio de una fuerza más
necesaria para aplicarla a cosas útiles”.
Dedica o autor, sen saír desta provincia de Biscaia, varias páxinas a narrar e
comentar un feito que, sucedido hai case un cento de anos (todos os datos foron
recollidos antes de 1910), aínda é moi actual. Presencia o autor como, ao regresar
os barcos a porto, “un grupo de jóvenes pescadores ha dado gritos de ¡muera
España!, siendo detenidos por los carabineros, cabo de mar y policía...”. Engade
que isto non é novo e que xa noutras ocasións se lles confiscaron aos pescadores
“banderas contrarias á la nacional, siendo por esta causa castigados”. Asegura que
estes feitos manifestan “una idea ó un fin completamente irrealizable, cual es la desmembración ó separación de Vizcaya del resto de la península”. Remata concluíndo que, considerando a grande ignorancia dos mariñeiros, estes non están capacitados para entender o que é a “patria” e, se pasan estas cousas, é por culpa das sociedades e os casinos coñecidos como “bizcaitarras”, onde lles inculcan esas ideas.
Ao chegar a Cantabria, como era de agardar polas comparacións anteriores, arremete contra todos. Segundo el, antes eran bos e educados porque eran moi relixiosos, pero agora non fan máis que blasfemar e rifar entre eles e as súas mulleres, e no
canto de ir á igrexa xogan ás cartas. Se en Guipúscoa e en Biscaia as parellas se forman por amor, aquí casan polo interese e son vodas amañadas; amais casan moi
novos, antes de ir ao servizo, polo que moi cedo se enchen de fillos e sen cariño no
matrimonio. Non deixan de fumar diariamente, mesmo os nenos de 9 anos, malgastando o pouco que teñen en tabaco e en viño, sen se privar “como tuve necesidad de
hacer yo (siendo cabo de mar en Laredo), por ser muy corto el sueldo”. Dá conta de
que falseou os datos do censo de Laredo por avergoñarse de tanto analfabeto e pide
que non se inscriba na mariña a ninguén que non saiba ler e escribir. Cando se asocien en cooperativas –isto aparece sempre, provincia a provincia– cambiará a vida e
os pescadores serán os obreiros máis ricos de todos, porque “las costas son una verdadera faja de plata por la inmensa riqueza que en peces contienen”.
Os asturianos non son tan afeccionados á pesca coma os xa estudados.
Emigran moito e, ao volver con diñeiro, embelecen as vilas. “Sus costumbres ya
se parecen más á las gallegas que á las de la montaña, de las cuales difieren en
todos los órdenes”. Fan barcos mellores ca os das anteriores provincias e os de
Luarca para oeste “son de verdadero tipo gallego”; as artes de arrastre impórtanas
da Coruña ou de Vigo. Outros puntos en común con Galicia vémolos na subhasta á baixa e no nome “quiñones” fronte a “soldadas” nas outras provincias. De
Llanes a Luarca aínda se ven casas como as das provincias anteriores, pero xa en
Luarca empezan “las construcciones gallegas y las casas, sin excepción, todas
están cubiertas de pizarra” e teñen varanda corrida, seguindo esta forma de construír por toda a provincia de Lugo. Nesta zona tampouco hai sidra senón viño,
augardente e anisado, coma en Lugo. As mulleres de certa idade levan pano na
cabeza “como hacen las gallegas”. “En Asturias hablan muchas palabras gallegas”, aproximándose a lingua máis a Galicia que a Cantabria. O traballo do rapaz
de a bordo é idéntico ao de Galicia. O baile parécese ao galego e nalgúns sitios
tocan “la gaita gallega, acompañada del tamboril, en vez del clásico pito ó flauta,
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tan frecuente en las otras tres provincias del Este”. Di que hai portos onde se toca
e baila a muiñeira galega.
Prefiren comer mal antes que deixar de beber sidra a eito e as mulleres teñen
o vicio do tabaco, fumando incluso un cigarro mentres lles dan de mamar aos
nenos. Isto, xunto coa mala alimentación (peixe e sidra), sen ovos nin leite, dá
como resultado uns tipos físicos similares aos de Cantabria. Propón que os pais e
maridos lles prohiban fumar ás mulleres, pois xa o home ten vicios de máis, “sin
que se le agreguen otros de su mujer”. Os homes tampouco teñen barba, pero si
bigote, o que, segundo opinión do autor, os fai máis homes “y hasta parece que la
barba y bigote son motivos para mayor respeto”. En canto á educación e á instrución, seguen sobresaíndo os vascos sobre Cantabria, Asturias e Lugo, pero os peores, con moito, son... os de Cantabria.
Ao chegar aquí, concretamente nas páxinas 253-254, semella que o autor tivo
un certo descoido, pois inclúe nos portos asturianos algúns galegos: “Hai otros
puertos pequeños, como Rinlo, Burela y Puerto de Vega”, nos que só son mariñeiros no verán, dedicándose no inverno á agricultura e á navegación. En San
Cibrao traballan nos barcos do porto incluso as tripulacións de pataches e balandros alleos, mentres agardan durante uns días quenda para cargar. É moi probable
que esta inclusión de portos galegos proveña da non corrección completa da edición anterior, cando só abarcaba o Cantábrico30.
Entramos xa en Lugo, onde aínda hai menos mariñeiros que en Asturias e, nalgúns lugares, aínda que vaian pescar, nin pescadores se poden chamar, xa que
están contratados como xornaleiros. “Son verdaderos labradores en su mayor
parte”31. Nin en Lugo nin no resto de Galicia entrou nada procedente do leste,
sendo focos expansivos Pontevedra e A Coruña, con influencia que se mete en
Asturias até Luarca. Pescan en galeóns coa arte chamada traíña e con boliches32. É

30. O propio título da obra era Vida social de los pescadores de Vizcaya, Guipúzcoa, Santander, Asturias
y Lugo. Esta obra valeulle unha segunda distinción da Cruz de Prata da Orde do Mérito Naval con distintivo branco, neste caso, a diferenza da primeira, sen pensión.
31. Non era isto innovador na costa de Lugo, como se pode ver na magnífica obra de MEIJIDE PARDO,
Antonio: Economía marítima de la Galicia Cantábrica en el siglo XVIII, Universidade de Valladolid,
Valladolid, 1971, “Estudios y Documentos” n.º XXXII. Ignoro a razón de que este libro, esencial para o
Cantábrico galego e necesario para o resto, sexa moi raro de ver nos traballos sobre historia e economía
da pesca galega feitos desde as universidades de Galicia.
Os tales labregos metidos ao mar recibían o nome de sogueiróns e viñan moi ben para o tipo de traballo
coas traíñas e traiñóns, pois estaban afeitos aos traballos duros do campo e eran incluso mellores ca os
mariñeiros non para vogar, por suposto, pero si para cobrar aparello, traballo este que só precisa forza
bruta e que hoxe se fai cos haladores mecánicos. Aínda hoxe podemos ver moitos labregos nas tripulacións do cerco de xareta. Algúns levan moitos anos nese oficio pero, se os quitan de aí, non saben que
facer na pesca, non son verdadeiros homes de mar.
32. Di o autor que en Galicia abundan os galeóns, lanchas de 18 toneladas e de 12,5 metros de eslora. Os
galeóns eran os barcos e os aparellos que levaban eran traíñas, traiñóns, boliches..., pois el mesmo di que
xeitos, palangres e outros aparellos menores se traballaban desde dornas, bucetas, etc. Certamente, aquí
tiñamos galeóns, pero desde o País Vasco chegaron tamén ás nosas costas as súas traineras (é curioso que
o autor non as mencione –outra proba de que a parte de Galicia foi feita con menos repouso– malia aparecer nalgunha das ilustracións do libro), así como as traíñas e os traiñóns, aparellos de cerco con xareta,
diferentes das centenarias traíñas que aquí había e que eran aparellos tamén de cerco, pero sen xareta, é
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Lugo a mellor provincia do Cantábrico en canto á abundancia de sardiña. Como en
Asturias, o pescador loce bigote. Empregan moitas expresións malsoantes, como
“o demo me coma”, “o demo me leve”, “un raio me parta”..., que causan “mal
efecto en las personas que las escuchan, sobre todo si éstas son forasteras”. Comen
caldo galego, no canto do cocido de fabas común ao resto do Cantábrico. Din os
pescadores que non comen ovos porque cansan logo e non beben leite porque
entristece; o que si comen sempre é peixe33.
Rematada a provincia de Lugo, elabora unha conclusión, o que indica claramente que o corpo inicial deste libro é o traballo anterior, no que só se fai referencia ao Cantábrico. Dedica logo as últimas 34 páxinas de texto a tratar conxuntamente as provincias da Coruña e Pontevedra, dicindo que a de Lugo xa a incluíra
en Asturias, o cal non é totalmente certo. Sen dúbida, o autor foi pouco coidadoso
ao refundir dous textos para facer esta publicación de 1916, coa finalidade de deixar así completo o Departamento Marítimo de Ferrol.

dicir, unha variante das sacadas (cfr. CALO: Artes de pesca..., 1980 e 1997... op. cit.). Nos galeóns e nas
traineras levaban uns aparellos chamados traíñas, traiñóns, tarrafas, cercos de xareta ou, na costa portuguesa, cerco americano, que, agás algúns detalles que aquí non son pertinentes, eran case o mesmo. Os
vellos mariñeiros do Porto do Son sempre me falaban dos galeóns e das traineras e dicíanme destas que
andaban tanto coma os vapores, pero “a pan de millo”, de aí que triunfase a máquina. Nunca lles chamaron doutro xeito; sempre traineras. Os mariñeiros do norte portugués, que recibiron a primeira trainera o
19 de abril de 1913, procedente de Vigo, conservan o seu nome, o mesmo que fan no Cantábrico para os
actuais barcos do cerco, modificado unicamente na ditongación. Para eles son traineiras. No Porto do Son,
nos poucos anos que durou como tal tipo de embarcación –igual que no resto de Galicia– nin tan sequera
introduciu ese /i/. Hai algo elemental no mundo do mar pero que os de terra, investigadores incluídos,
ignoran, e é que os barcos, que poden traballar a varios oficios, é dicir, con diferentes artes, cando o fan
cunha delas en exclusiva adoitan tomar o nome desta e así diciamos “xa está a chegar o xeito” ou “veñen
os naseiros” ou “hoxe non vai ao mar o cerco”. Pero, se o mesmo barco cambia de arte e empeza a traballar con outro aparello, xa non se chamará así. A primeiros do século pasado, os galeóns ou as traineras,
ao traballar coas traíñas (do Cantábrico, non as nosas “de sempre”) ou os traiñóns, motivaban que a xente
dixese “xa saíron as traíñas” ou, como aínda se canta polo norte, “Sogueirón,/vaite po traiñón/a pescar o
chicharrón”. O inicio dun poema de Alfredo García Dóriga sobre os sogueiróns aparece recollido en
NUEVO CAL, Carlos: “O movemento obreiro en Viveiro”, in PEREIRA, Dionisio: Os conquistadores
modernos. Movemento obreiro na Galicia de entreguerra, Historia de Galicia 17, Edicións A Nosa Terra,
Riotinto, 1992, p. 125. O sogueirón traballa no traiñón, pero o tal traiñón, se se dedicase a outra cousa,
pasaría a ser o que realmente era (galeón ou trainera) ou tomaría o nome do novo aparello. Algunha vez
andaron pescando con traíñas, eses preciosos e lixeiros barcos que hoxe, 11 de agosto, competían na ría
de Vigo? Por que, pois, o comentarista insistía en chamarlle regata de traíñas? Nun artigo longo no que
falaba disto mesmo, escrito como suplemento dun periódico, remataba dicindo: “Inaudito, aparellos do
cerco en competición de velocidade” (CALO LOURIDO, Francisco: “Que sabemos das embarcacións
galegas”, in “Mares e Velas”, A Nosa Terra n.º 858, 12 de novembro de 1998, Vigo, 1-3). Se a lingua a fai
o pobo e aos mariñeiros galegos non lles deu lugar a modificar a palabra, veña do gabinete que veña a
norma, nos meus traballos nunca pasarei, como moito, dunha ditongación á portuguesa.
33. Por todas as partes vai o autor aconsellando que se coman ovos e que se consuma leite; pero por toda
a costa responden que o deles é, sobre todo, o peixe. Benigno Rodríguez teima contra isto porque, criterio xeral equivocado até hai poucos anos, pensaba que o peixe era pouco máis ca a auga e que non alimentaba, e o azul, tan recomendado hoxe nas dietas de colesterol, ocupaba –segundo el– o derradeiro
banzo na escada nutricional. Evidentemente, confundíase dixestión pesada con alimento. O curioso é o
argumento de que o leite entristece. Certamente non é o ideal para rematar cantando na taberna, cousa
habitual nos portos de mar; pero o razoamento da tristura deixaría desconcertado a Marvin Harris coas
súas preocupacións pola tolerancia á lactosa (cfr. HARRIS, M.: Bueno para comer, Biblioteca Temática
Alianza, Ediciones del Prado 7, Madrid, 1994, pp. 145-170).
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Di que nestes portos galegos foi onde viu cativos máis novos, con sete anos,
indo ao mar, segundo lle contaron, para que se fosen afacendo. Os barcos levan a
sardiña para venderlles aos almacéns, que colocan, como indicativo de compra,
unha bandeira de día ou un farol aceso de noite. Venden tamén a empresarios diferentes do dono da embarcación para sacar así un diñeiro extra, absolutamente irregular34. Non hai confrarías nin asociacións. Sendo a meirande parte dos pescadores asalariados que andan á tarrafa, ao cerco de xareta, ao traiñón, etc., gañan máis
ca os do Cantábrico e, a maiores, moitos deles son tamén labregos; pero os verdadeiros pescadores, os que andan ao xeito ou nas dornas e chalanas, pasan fame
coma os do norte. As casas son malísimas e a hixiene horrible, chegando a andar
os porcos polas rúas35. Ningún pescador ten luz eléctrica, alumean sobre todo con
saín. A alimentación é fatal, a base é caldo de unto con verzas. Os que tamén son
labregos poden tomar algo de compango de porco; hai tamén “patatas cocidas con
la monda, que llaman cachelos” e, por suposto, peixe e pan de millo. Pouco leite
e moita augardente, tan mala que, sendo na botella de cor caramelo, se se deixa ao
ar tórnase negra totalmente. Isto fai que os pescadores sexan os menos desenvolvidos fisicamente de todo o país (xa non son os cántabros). As mulleres usan pano
á cabeza e todas levan trenza ao longo das costas. De todo o estudado, é o sitio
onde casan máis novos, v. gr. en Portonovo con 17 anos eles e con 16 e mesmo 14
elas, polo que se cargan de fillos e de traballos36. Di que viu os nenos cheos de roña
e miseria coma nos portos máis pobres do Cantábrico, aínda que os pais gañan
máis ca os de alá. Dá conta das mulleres traballando nos almacéns de salga, así
como das palilleiras que venden os encaixes ás acaparadoras que exportan a
América. Di daquelas que “da gusto verlas trabajar en las casas, en los portales y
al aire libre”. En Camariñas, centro principal de palilleiras, dixéronlle que andaban a facer unha antuca e unha faixa para as SS.MM. os reis.
Con respecto á instrución, di que o pescador galego é o peor de todos os estudados e outro tanto sucede coa educación, o desenvolvemento físico e a mellora da

34. Isto que nos conta Benigno Rodríguez era sabido por todos e, realmente, resultaba inevitable e formaba parte do xogo, pois se os almacéns colocaban sinais indicando falta de peixe estaba claro que non o
facían para avisar aos barcos propios senón aos alleos, para incitar así ás vendas fraudulentas. No meu traballo de 1974 (CALO, La cultura de un pueblo..., op. cit., 1978, p. 25) deixei dito: “Gracias a estas operaciones fraudulentas se edificaron dos de las más famosas barriadas del pueblo (refírese a Porto do Son):
El Campo de la Atalaia y la popular Calle de la Rueda”.
35. Na década de 1950 ao 60 aínda se sacaban os porcos a pasear polas rúas todos os días e recollíanse os
seus excrementos para levalos ás hortas como esterco (CALO, 1978: op. cit., p. 55).
36. Esta precocidade cómpre tomala con moitas reservas, xa que todos os estudos que fixen sobre esta
cuestión indican que os casamentos non se adoitan celebrar, como norma xeral, até que o mozo chega
cumprido da Mariña. Por razóns de celo sacerdotal non puiden tomar os datos de casamentos de Portonovo
cando traballei sobre os de Combarro e Raxó. Podo dicir que en Combarro, desde 1868 até 1918 (colle,
xa que logo, as datas do traballo de Benigno Rodríguez), de 112 homes que matrimonian só 4 (3,14%) o
fan antes dos 20 anos. A porcentaxe das mulleres aumenta sensiblemente até un 33%. En Raxó, a porcentaxe de homes é semellante á de Combarro (3,42%) e a de mulleres o mesmo (34,93%). Talvez o autor
non foi ben informado neste aspecto pois, aínda sen datos numéricos, as entrevistas que fixen en
Portonovo indican unha situación semellante ás citadas (cfr. CALO LOURIDO, Francisco: “Estratexias
matrimoniais dos pescadores da banda norte da ría de Pontevedra”, Carlos Alberto Ferreira de Almeida
in memoriam, vol. I, Faculdade de Letras da Universidade do Porto, Porto, 1999, pp. 211-225).
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raza. É lóxico isto, segundo el, porque viu nenos de 7 anos fumando e bebendo
copas de augardente en compañía de seus pais. Sinala que na ría de Pontevedra hai
pescadores que profesan a relixión protestante, mandan os cativos a ser educados
na capela evanxélica de Marín, á que, por ser gratis, van tamén moitos fillos de
católicos. Conta que en Cangas se practicaba nunha ponte37 o bautismo prenatal,
que el denomina “extraña ceremonia”. Di que nas rías de Pontevedra e Vigo xogan
os pescadores ao golf, aprendido dos ingleses que por alí chegan38.
Non hai confrarías coma no norte e só se conta cunha asociación, na Coruña,
pero unicamente de unión e resistencia para as folgas; empezou a formarse outra,
hai pouco tempo, en Mugardos. Emigran moito a América do Sur e, como navegantes, a EE.UU. e ós barcos de guerra de Chile e Arxentina. Di que, só do porto
de Fisterra, emigrou un milleiro de persoas.
Remata facendo un resumo da súa visión do pescador galego, nada positiva,
pero coido que moi axustada á realidade. Novamente dá unha serie de consellos,
principiando pola súa obsesión, polo asociacionismo. Ao longo de toda a costa do
Departamento Marítimo de Ferrol hai 43 437 pescadores. Nas provincias da Coruña

37. O que para o autor é unha estraña cerimonia, o bautismo prenatal, era algo moi usual en Galicia e ben
coñecido na nosa literatura antropolóxica. Varias respostas de Noia, Pontevedra capital ou Ponte Arnelas
da “Enquisa do Ateneo” feita en 1901-1902 fan mención desta práctica. Cfr. Nacemento, casamento e
morte en Galicia. Respostas á enquisa do Ateneo de Madrid (1901-1902), Consello da Cultura Galega,
Santiago de Compostela, 1990, col. “Textos e Documentos de Antropoloxía Cultural de Galicia”.
Descrición de casos recentes de bautismo prenatal en GONZÁLEZ REBOREDO, Xosé Manuel:
“Mediadores en la Galicia urbana hoy”, in RODRÍGUEZ BECERRA, Salvador (coord.): Religión y
Cultura, vol. 1, Consejería de Cultura y Fundación Machado, Sevilla, 1999, pp. 95-103.
38. É mágoa que non nos dea o nome galego do xogo. Di que se xogaba nas rías de Vigo e Pontevedra e
que o aprenderon dos ingleses que por alí chegaban. Eu non sei se os pescadores galegos o aprenderon dos
ingleses ou se xa o coñecían, pero si podo dicir que posiblemente se montasen partidos entre os mariñeiros da Royal Navy e os pescadores da ría de Arousa, aproveitando as recaladas da armada inglesa, pois é
sabido que se organizaban bailes, recepcións e partidos internacionais de fútbol. Nunca tiven noticias de
que os nosos mariñeiros xogasen ao golf, mentres que eu mesmo teño xogado ás chocas, que é igual que
o hóckey, sendo o bate de argazo e estando a bóla feita igualmente do cabezo dun toco (Laminaria saccharina, L.). Non resulta doado imaxinar mariñeiros galegos de principios do século XX xogando ao
“golf”, pero si repartindo chocazos nas canelas e nos nortellos descalzos, polo que non dubido de que o
autor confundiu o nome de dous xogos que a el lle resultaban raros. En singular, “O Jogo da Choca”, era
moi practicado tamén en Portugal (cfr. LACERDA, Silvestre: O Hóquei em patins em Portugal, Edições
ASA, Porto, 1991, p. 9).
As periódicas estadías da Royal Navy na Arousa, para lecer das tripulacións, ocasionaron moitas curiosas
anécdotas. É sabido o costume do brinde inglés, consistente en erguer a copa e berrar: “¡For Smith!” ou
“¡for Cranmer!”, etc., e responder os demais “¡Hip, Hip, Hurra!”. Así ía transcorrendo unha recepción en
que o representante da Deputación de Pontevedra, ao chegarlle a vez de ter que brindar por alguén e ignorante da liturxia e do idioma, berrou con forza: “¡For carei!”. E a oficialidade, sen saber quen viña sendo
a tartaruga aquela, coreou o coñecido “¡Hip, Hip, Hurra!”. Se o anterior se conta como certo, pero sen
data, certa foi e con data de 25 de febreiro de 1901 a fazaña da fragata de vela Melpomène, francesa ela e
que, o mesmo que a escuadra inglesa, solazaba a tripulación fronte a Vilagarcía. Cheo de fachenda, narra
o seu oficial de manobra, Marcel Rondeleux, curtido no Pacífico, como se luciron diante de seis acoirazados e tres cruceiros ingleses saíndo rumbo a Sálvora cunha surada que os obrigou a voltaguear 20 veces.
Na saída, pasou case rozando un dos navíos da Royal Navy, que estaba con toda a oficialidade na cuberta, mentres a banda tocaba a Marsellesa e o Estado Maior, no buque do vicealmirante, admiraba “la fière
allure de notre coquette Melpomène, qui semble avoir conscience de l’effet qu’elle produit” (RONDELEUX, Marcel: “L’art de la manoeuvre. La Melpomène, dernière frégate à voiles de la Royale”, in Le
Chasse-Marée. Revue d’Histoire et d’Ethnologie Maritime n.º 20, Douarnenez, 24-37).
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e Pontevedra é pescador o 2,84% da poboación (incluíndo os labregos temporeiros),
en Lugo 0,27%, en Asturias 0,52%, en Cantabria 1,04%, en Biscaia 1,11% e en
Guipúscoa menos do 1%. Insiste en que se asocien, que se quiten de vicios, que se
instrúan, que cheguen a ser vellos con saúde e que os galegos procuren mellorar a
raza para poñela á altura “de la guipuzcoana y vizcaína, que son hoy seguramente
las mejores de las costas de España, y por este medio contribuirá también á formar
hombres robustos y fuertes que puedan en su día ser útiles a su nación”. Con estas
palabras remata o libro, todo el moi ben ilustrado, malia que algún pé de foto ande
barallado, v. gr. o que, na páxina 309, figura como río Tablada, sendo en realidade
o Tomeza ou Gafos, como ben sabemos en Pontevedra.

ASOCIACIONISMO
Son tales a insistencia e a preocupación de Benigno Rodríguez polo asociacionismo dos pescadores que ben merecen aquí un tratamento específico. Se nesta
obra semella natural a preocupación por este asunto, podo dicir que, incluso nas
monográficas sobre aparellos, como son os dous Diccionarios, hai páxinas e páxinas que tratan desta cuestión. Non se pode dicir que sexa unha teima exclusivamente persoal deste autor, xa que se trata de algo xeneralizado por toda a Europa
occidental desde mediados do século XIX. Xa vimos como Paz Graells, no libro
citado de 1870, se ocupaba tamén disto.
O individualismo burgués, a nivel europeo, era contrario, por principio, a todo
tipo de asociacionismo, baixo a idea suprema da liberdade individual para toda
caste de accións, incluídas as contractuais. Prohíbense, conseguintemente, as ordenanzas gremiais que, mellor ou peor, viñan resistindo desde a Idade Media39. En
1864 quedan eliminados os gremios de mar, aínda que hai portos en que decontado se volven constituír, como é o caso de Porto do Son, onde aquel primeiro gremio nacido o día 1 de marzo de 177440, encabezado por Francisco Lourido e
Antonio García e con Roque Vidal como mordomo, vai ser restablecido o 4 de
abril de 1853 e aínda o 30 de maio de 1901 será refundido como “Gremio de
Mareantes de la Villa y Puerto del Son”41.

39. Por unhas ou outras razóns, o asociacionismo gremial sufriu ataques desde o seu propio nacemento.
Afonso X suprimiu as confrarías na “Postura” XXXVIII chamada “Que se desaten las confradrías” e eu
interpretei isto, con respecto ás de mareantes, como un xeito de tentar impedir que o vello mar libre do
dereito romano fose apropiado de xeito exclusivo por grupos locais asociados. Cfr. CALO LOURIDO,
Francisco: “Achegamento á pesca, ós seus protagonistas e ós seus territorios (S. XII-XVI)”, in CALO
LOURIDO, F. (coord.): Actas do Simposio de Historia Marítima do Século XII ó XVI. Pontevedra e o Mar,
2003, pp. 19-42.
40. Nestas datas estanse a crear gremios do mar en diferentes portos como o do Grove ou o de Portonovo,
copiado do anterior. O de Sanxenxo terá que agardar até o 12 de xaneiro de 1806. Véxase CALO LOURIDO, Francisco: “Creación dos gremios de mar do Grove en 1771 e de Portonovo en 1772”, in Aunios
n.º 3, Asociación Cultural-Gastronómica “PineirÓns”, O Grove, 2001, pp. 27-28.
41. O texto íntegro do de 1853 deino a coñecer en CALO LOURIDO, Francisco: Xentes do mar. Traballos,
tradición e costumes, Edicións A Nosa Terra, Vigo, 1996, pp. 77-78.
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Coincidindo co tránsito do século XIX ao XX, prodúcense uns cambios
substanciais no mundo do mar. A introdución de novas artes, novos barcos e propulsión mecánica fará que as relacións de produción varíen aceleradamente42.
Desde principios do século XX, a prensa recolle insistentemente novas relacionadas coas actividades pesqueiras, os seus éxitos económicos e os seus conflitos, sempre vinculados coas traineras e os seus aparellos, as traíñas43. A chegada da traíña, igual que sucede no mar sempre que se introduce unha nova arte, v.
gr. a xávega dos fomentadores cataláns, traerá loitas, sabotaxes e longos preitos
que, neste caso, se dirimirán en Madrid44. Os donos dos medios de produción
seguen sendo os fomentadores e as súas actuacións van ir, loxicamente, encamiñadas a protexer os seus intereses. Entre eles sempre houbo unha predisposición
ao asociacionismo, empregando os métodos duros que a súa posición económica lles permitía. Citemos o caso dun grupo de cinco fomentadores de Portosín
que o 6 de agosto de 1881 se dirixen ao axudante de mariña de Noia para esixir
a súa presenza ou a do cabo de mar para evitar unha anunciada desfeita nas postas, “pues de lo contrario cerramos las fábricas y dejamos sin jornal a 400 hombres”. Así de claros e rotundos estaban afeitos a se manifestar45. Pero, en ocasións, tiña máis forza un só empresario que aqueles que pretendían funcionar
asociados46.
Os mariñeiros, cunha longa tradición de asociacionismo desde, cando menos,
a Idade Media, independentemente das prohibicións e abolicións xa mencionadas,
van xuntar as súas forzas para protexerse. O que resulta chocante é que Benigno

42. Con respecto á modernización e expansión da pesca galega nestas datas, o traballo máis completo é o
de GIRÁLDEZ RIVERO, Jesús: Crecimiento y transformación del sector pesquero gallego (1880-1936),
MAPA, Madrid, 1996, Serie Estudios 122.
43. “Hará seis años- ¡lo recuerdo bien! vino la primer trainera... Hace cinco años, había ocho. Tenemos
hoy sesenta y tantas, y... ¡qué diferencia!... Nunca se acuerda aquí [A Coruña] ganar tanto con la sardina”
(La Voz de Galicia, A Coruña, 20 de setembro de 1902).
44. Xa desde 1900 está a prensa recollendo, monotonamente e día tras día, comunicados e novas a favor
e en contra da traíña na súa loita contra o antigo xeito. E, se a maioría dos fomentadores e os mariñeiros
das traineras se manifestan a favor da nova arte, hai algúns que, pola razón que sexa, defenden que deixe
de usarse, cando menos nas Rías Baixas, como vemos facer a D. Manuel Fernández Lourido no Porto do
Son (Faro de Vigo, 26 de xuño de 1900). Outros mesmo se mostran doídos porque os mariñeiros do xeito
non lles solicitaron a súa sinatura de apoio, como fai D. Ramón Montenegro, fomentador da Pobra do
Caramiñal, xa que –di el– “tengo la más íntima convicción de que sólo el jeito es el único aparejo conveniente a fomentadores y marineros de estas rías” (Faro de Vigo, 10 de outubro de 1900). A chamada
“Guerra das traíñas” será longa e violenta e remata, como era previsto, coa derrota do xeito.
45. Os armadores e fomentadores que asinan o escrito son José Moreu, Juan Roura, J. Roig Poch, José
Portals y Romaní e Pablo Roura. Obra no meu poder transcrición deste documento, así como doutros que
no seu día me foron facilitados polo investigador e amigo Manuel Fabeiro Gómez. O 27 de agosto de 1874
asínase un durísimo concerto entre os fomentadores de Cariño para evitar “Abusos cometidos por la gente
de mar, discordias entre los tripulantes y los armadores...” (GARCÍA RAMOS, Alfredo: Arqueología
Jurídico-Consuetudinaria-Económica de la Región Gallega, Madrid, 1912, p. 124. (Hai unha edición, s/d,
do Consello da Cultura Galega con estudo de D. Antonio FRAGUAS FRAGUAS).
46. En 1906, un grupo de industriais do Porto do Son (Xhan Parada, Ramón del Río, Mamerto Ferrer,
Manuel Chouza, Manuel Romero, Pedro Hermida e Román Romany) co cuño da alcaldía asina un anuncio en que pide 100 homes para tripular 5 traineras. Foi retirado, porque danaba os intereses de Manuel
Fernández Lourido (citado na nota 44), potente armador coñecido como “o rei do mar”.
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Rodríguez insista na ausencia case absoluta de asociacionismo na costa galega,
cando a realidade era outra47, chegando con citar que “entre 1899 e 1902, constituíronse tan só na provincia de Pontevedra 42 sociedades mariñeiras (incluídas 1
de clase e 1 patronal)”48, o cal non entra en contradición co aserto real de que o
asociacionismo de clase chega con moitos anos de atraso ao mundo da pesca, precisamente pola ausencia, até estas datas, dun proletariado mariñeiro49.
As vantaxes do asociacionismo xa se cantan na propia Biblia50, pero unha
cousa é a lóxica, o natural, e outra as disposicións legais. Fagamos, pois, un sintético percorrido polos principais documentos para ver o tratamento que se lle deu a
isto. O dereito de asociación, “que supone una revisión doctrinal del principio de
la negociación individual de las condiciones del trabajo”, aparece por vez primeira na Constitución belga de 1831, logo na francesa de 1848, na prusiana de 1850,
na española de 1869, na suíza de 1874... “Existía una abundante normativa anterior a estas fechas, que no podía ser, por tanto, más que prohibitiva”. “La asociación (combinación, coalición), en especial la de los trabajadores, estuvo identificada en los países anglosajones con el complot (conspiracy)” e as Trade Unions
non foron legalizadas até 187151. Despois de ver isto, non resulta nada estraña a
normativa española nos documentos de maior rango. Nas Constitucións españolas
temos que agardar até o proxecto do Goberno Istúriz (20 de xuño de 1836) para
ver que no cap. I, art. 4, están prohibidas as peticións dirixidas ao rei ou ás Cortes

47. Non é interese meu ocuparme agora do asociacionismo nin das tendencias máis ou menos societarias
do mariñeiro nin moito menos da implantación do sindicalismo de clase. Non o vou facer nin tan sequera resumindo os traballos, poucos, que se ocuparon deste asunto, preferindo remitir ao autor que máis leva
publicado neste eido: PEREIRA, Dionisio (1992), op. cit. na nota 32 e máis concretamente “O Mar.
Asociacionismo e conflictividade na Galiza mariñeira (1870-1936)”, íbidem, pp. 151-172. ÍD.:
Sindicalistas e Rebeldes, A Nosa Terra, Vigo, 1998. ÍD.: O asociacionismo dos pescadores na Galiza de
anteguerra: unha ollada de conxunto, Arquivo Histórico do Ateneu Libertário Ricardo Mella, A Coruña,
2001, Colección Xerminal n.º 2. Cita este autor, xa no traballo do 1992 (p. 157), algúns gremios reformados, como “os de Mar no Porto do Son, Ares, A Guarda...”. Textualmente, repítese isto en traballos doutros autores, que non cito por non achegar nada novo ao que aquí interesa, pero quizais non estea de máis
dicir que o “gremio reformado” da miña vila levaba o pomposo nome de “Sociedad de Mareantes de la
Villa y Puerto del Son” e, baixo esta denominación, vémolo esixindo a urxente prohibición das traíñas no
Faro de Vigo, 28 de xuño de 1900.
48. PEREIRA, Dionisio (2001), op. cit. supra, p. 13.
49. Na costa de Lugo, o asociacionismo entrou aínda máis tarde que no resto de Galicia (cfr. PERNAS
OROZA, Herminia: www.unizar.es/eueez/cahe/pernas.pdf, p. 6).
50. “Mellor son dous ca un: tirarán bo proveito do traballo de entrambos. Se caen, un pode axudar ó outro.
Mais, ¡malia o só!. Cando caia non terá quen o erga. E aínda máis: ‘Dous xuntos a durmir, quencen ben;
un só, ¿como se quentará?’ E: ‘A un só, pódeselle; dous xuntos, resisten’. E: ‘Corda de tres fíos non se
rompe axiña’” (Eclesiastés, 4, 9-12). Tomei este dato de DÍAZ DE RÁBAGO, Joaquín: La industria de
la pesca en Galicia. Estudio sociológico, Santiago, 1885, p. 84. Hai edición facsimilar da Fundación Pedro
Barrié de la Maza, Conde de Fenosa (1989). O autor insiste tamén no Libro de Job, onde se fai referencia
a socios ou gremio na pesca aínda que di que, na versión da Vulgata, se variou a palabra pola de amigos.
Na tradución galega (Rodríguez Herranz, Xoán C.) lemos en Job, 40, 30: “¿Fará comercio del o gremio
dos pescadores, subhastarano entre os mercaderes?”. A tradución anterior do Eclesiastés é do mesmo
autor. (VV.AA.: A Biblia, Sept, S.A., 1989). Na tradución española da B.A.C. de Nácar-Colunga optouse
por: “¿Le cogerán los pescadores en sus redes, se lo repartirán los mercaderes?”.
51. Cfr. ARTOLA, Miguel: Los derechos del hombre, Alianza, Ediciones del Prado, 1994, pp. 24, 28 e 36.
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por colectivos. Nas seguintes, do 18 de xullo de 1837 e 23 de maio de 1845, dise
que as peticións hai que facelas “como determinen las leyes”; nos Proxectos de leis
fundamentais de Bravo Murillo do 2 de decembro de 1852 nada se trata do asunto e na Constitución non promulgada de 1856 repítese o das dúas anteriores. Na
Constitución de 1869 (tít. I, art. 17) permítese explicitamente a asociación “para
todos los fines de la vida humana que no sean contrarios a la moral pública” e no
art. 19 engade que “A toda asociación cuyos individuos delinquieren por los
medios que la misma les proporcione, podrá imponérsele la pena de disolución”.
No proxecto de Constitución federal da I república española, o tít. II, art. 19 é
semellante ao 17 anterior, mentres que no 25 impide a disolución das asociacións
con estatutos coñecidos oficialmente e con membros que non “contraigan obligaciones clandestinas”. A Constitución da monarquía española do 30 de xuño de
1876 (tít. I, art. 13) di: “Todo español tiene derecho... de asociarse para los fines
de la vida humana” e no art. 17 di que isto non se poderá suspender, agás temporalmente e por medio dunha lei, “cuando así lo exija la seguridad del Estado, en
cicunstancias extraordinarias”. Na non-nata de 1929 de Primo de Rivera (tít. III,
art. 29, 3) permítese o asociacionismo, especificando (por primeira vez) que tamén
poden os españois “coligarse con los de su oficio o profesión para la defensa y el
mejoramiento de sus intereses”. Na Constitución da II república do 9 de decembro
de 1931 (tít. III, cap. I, art. 35) permítense facer peticións aos poderes públicos e
autoridades de xeito colectivo, agás aos militares. No art. 39 atopo por vez primeira a palabra sindicar: “Los españoles podrán asociarse o sindicarse libremente
para los distintos fines de la vida humana, conforme a las Leyes del Estado. Los
Sindicatos y Asociaciones están obligados a inscribirse en el Registro público
correspondiente, con arreglo a la ley”. No art. 41 permítense as asociacións profesionais de funcionarios, que “podrán recurrir ante los Tribunales contra los acuerdos de la superioridad que vulneren los derechos de los funcionarios”.
O Fuero de los Españoles do 17 de xullo de 1945 (tít. I, cap. I, art. 16) di que
os españois poderán “reunirse y asociarse libremente para fines lícitos y de acuerdo con lo establecido por las leyes. El Estado podrá crear y mantener las organizaciones que estime necesarias para el cumplimiento de sus fines. Las normas fundamentales, que revestirán forma de ley, coordinarán el ejercicio de este derecho
con el reconocido en el párrafo anterior”. Xa no Fuero del Trabajo quedaba moi
claro o que se entendía, durante a ditadura de Franco, por “organización sindical”.
A actual Constitución española de 1978 (tít. I, cap. II, art. 22, 1º-5º) recoñece o
dereito de asociación, engadindo que “Las asociaciones que persigan fines o utilicen medios tipificados como delito son ilegales” e no art. 28, 1º recoñécese o
dereito á libre sindicación, pero con cautelas, non só para os militares senón
mesmo para os funcionarios públicos52.
Na Declaración Universal de Dereitos Humanos (1948, asumida pola
Convención Europea para a Salvagarda dos Dereitos do Home e das Liberdades

52. GONZÁLEZ-DORIA, Fernando: De Godoy a Suárez. Cómo y porqué de las Constituciones españolas, Editorial Cometa S.A., 1986.
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Fundamentais, 1950), no art. 23, 4, recoñécese que “Toda persoa ten dereito a fundar sindicatos e a sindicarse para a defensa dos seus intereses” (obviamente, esta
“Declaración” deixaba de ser universal na España da época).
Despois deste percorrido, verificamos o seguinte: malia que “La asociación
parece ser la fórmula del progreso industrial en el siglo XIX”53, non houbo precisamente facilidades para que os mariñeiros, ou os doutras profesións, se asociasen
na defensa dos seus intereses. A lexislación non era propicia, pero en toda Europa
corrían aires de unión e, se o incipiente sindicalismo de clase se ía estendendo (Lei
de asociacións, en 1887, co recoñecemento dos sindicatos e fundación da UGT o
ano seguinte), axiña apareceron vías alternativas pola banda conservadora
(Círculos Católicos por iniciativa dos relixiosos Vicent e González), xa que “En tal
estado de cousas, os obreiros cristiáns non teñen máis que dous recursos: ou inscribirse en sociedades perigosas para a relixión ou formar outras propias, uníndose a elas a fin de liberarse valentemente de opresión tan inxusta como intolerable.
Quen dubidará en escoller a segunda solución, a non ser que queira poñer en sumo
perigo o último fin do home?”54. A nómina de defensores desta postura conservadora e profundamente paternalista é moi longa en Galicia e fóra dela, e Benigno
Rodríguez non está inventando nada novo cando insiste na necesidade do asociacionismo, así como na defensa dos principios morais da Igrexa na educación. Sen
outro ánimo que o de enmarcar a postura do autor, vou dar unhas breves pinceladas para Galicia e para España.
En 1902 celébrase en Santiago o Congreso Católico, que será un punto de partida para as asociacións católico-obreiras55. En 1905 constitúense en Bilbao as
Federacións de Sindicatos Católicos. O ano seguinte fórmase a Asociación Obreira
León XIII, de La Arbolera (Bilbao), etc.56. Simultaneamente, os ataques a un posible asociacionismo de clase van chegar de todas as partes. Cando García Ramos,
no seu magnífico traballo, quere explicar por que os pescadores xa non deixan
unha parte da pesca para os santos, malia estar el mesmo escribindo páxinas moi

53. DÍAZ DE RÁBAGO, Joaquín, op. cit., p. 88. Unha gran parte deste pequeno pero moi interesante
libro, todo el cheo de notas eruditas e de citas de grande actualidade, dedícase a tratar, precisamente, o
tema das asociacións e os sindicatos.
54. LEÓN XIII: Rerum Novarum, 1891. Vemos que a propia Igrexa oficial considerou oportuno dedicarlle a isto unha encíclica.
55. Resulta curiosa a aparente contradición de que, segundo Tuñón de Lara, estea aquí o arranque das asociacións católico-obreiras. Un dos conferenciantes do Congreso principiou dicindo, nun discurso que se
publicaría o ano seguinte: “...mi corazón está lleno de amargura. Y la razón es obvia: en otras naciones
son los Congresos Católicos grandes asambleas a modo de revista de tropas y funciones de gala, destinadas a celebrar triunfos, contar combatientes, organizar fuerzas y preparar las batallas y victorias del porvenir; aquí por nuestra desgracia cada nuevo Congreso Católico parece reunión de los miembros de una
familia numerosa dispersos por el destino y congregados con objeto de llorar una mayor y más grande
calamidad (Sensación. Bien, muy bien). Como ejército aniquilado y totalmente inerme sufrimos los católicos en la ‘católica’ España... y persecución permanente (Aplausos)”. Bélica linguaxe e duras críticas a
“las falanges aquellas socialistas” e aos “horrores de los anárquico-socialistas, destructores de la sociedad”, así como “a la novísima cuanto salvaje justicia social”, a empregada por CASTROVIEJO, Amando:
Las manifestaciones externas del culto católico según las leyes, Imprenta de las Escuelas del Ave-María,
Carmen de la Victoria, Granada, 1903.
56. TUÑÓN DE LARA, Manuel: El movimiento obrero en la historia de España (I), Sarpe, 1985, p. 348.
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boas sobre o que poderiamos chamar “proletarización do mariñeiro”, no canto de
ir nesa dirección prefire achacalo ao “descreimiento, por la desafección á la Iglesia
y por la divulgación y propaganda de ideas socialistas y disolventes”57.
Precisamente, para salvar a obreiros e labregos das doutrinas disolventes, o rexionalismo tradicionalista de Brañas propuña aplicar “a teoría e a práctica do catolicismo social”, recomendando “como solución para a cuestión obreira ‘la instrucción moral y religiosa en los talleres, condenando la prensa radical y anarquista,
difundiendo las buenas lecturas e inoculando en el corazón de los infelices obreros el espíritu de la caridad y la resignación cristiana’”58. As doutrinas de Brañas,
cantadas por Castroviejo na conferencia citada de 1902, van ser recollidas polo
nacionalismo inicial e máis concretamente pola tendencia neotradicionalista de
Antón Losada: “Jesucristo amparó siempre las asociaciones de trabajadores, protegió los gremios...”, pero “Se les dijo a los pobres: ‘No hay Dios, no hay más vida
que ésta!’ y entonces los pobres dijeron pues si no hay más vida que esta, tenemos
derecho a sus riquezas y las pedimos”; pero, como os ricos tiñan exércitos e non
deixaron que lles arrebatasen as riquezas, os obreiros asociáronse e “fundaron
sociedades llenas de odio en que se predicaba la guerra a los ricos, la muerte de los
que gozaban”59. Os neotradicionalistas (Losada, Risco, Otero Pedrayo, Paulino
Pedret e Filgueira), inimigos tanto do liberalismo como do marxismo ou o anarquismo, empeñábanse “en eternizar el ruralismo de Galicia, aunque, eso si, mejorando las condiciones de vida y trabajo del campesino mediante un cooperativismo y una organicidad aldeana tutelada ideológicamente por la Iglesia y sociopolíticamente por los neohidalgos”60.
En España, e naturalmente tamén en Galicia61, a influencia do “León de Graus”
e do Rexeneracionismo foi moi grande nas primeiras décadas do século. Non estou

57. GARCÍA RAMOS, Alfredo, op. cit., p. 128. Dedica este autor todo o capítulo XXVI a falar do asociacionismo benéfico.
58. A cita de Alfredo Brañas, pronunciada nunha conferencia na Unión Obrera de Santiago, en 1897,
tomeina de G. BERAMENDI, Justo e NÚÑEZ SEIXAS, Xosé Manuel: O nacionalismo galego, Edicións
A Nosa Terra, Santo Tirso, 1995, p. 50, Historia de Galicia 18.
59. Estas frases, publicadas por Antón Losada Diéguez en 1908, data pola que Benigno Rodríguez andaba a percorrer a costa para o seu estudo, tomeinas de G. BERAMENDI, Justo (editor): Losada Diéguez.
Obra completa, Edicións Xerais de Galicia, S.A., Vigo, 1985, pp. 181-182, Xerais Universitaria. Uns anos
despois de que Losada dixese esas cousas, un catedrático francés de dereito escribía: “El hecho sindical
es la tendencia que todas las naciones modernas tienen a darse una organización fundada sobre la coordinación y la jerarquización de las clases profesionales” e máis adiante falaba da “doctrina abominable de
la lucha de clases” (DUGUIT, León: Soberanía y Libertad, Librería Beltrán, Madrid, 1924, pp. 65 e 75).
Todos coinciden no mesmo: Hai que asociarse, pero...
60. G. BERAMENDI, Justo: El nacionalismo gallego, Arco/Libros, S.L., Madrid, 1997, p. 37, Cuadernos
de Historia 40.
61. Sobre a influencia do krausismo e, máis concretamente, de Joaquín Costa na etnografía galega, véxase RODRÍGUEZ CAMPOS, Joaquín: “Institución e identidade cultural na etnografía galega decimonónica”, in Actas Simposio Internacional de Antropoloxía Identidade e Territorio. Centenario de Otero
Pedrayo, Consello da Cultura Galega, Santiago, 1990, pp. 191-201. Isto xa o fixera notar Carlos García
Martínez na erudita introdución á reedición da obra de TENORIO, Nicolás: La aldea gallega, Edicións
Xerais de Galicia, Vigo, 1982. É curioso que o autor anterior, que se ocupa extensamente deste libro, non
cite esta edición.

XXXV

a pensar no seu republicanismo nin na súa petición dun cirurxián de ferro62 nin na
necesidade de botar “dúas chaves ao sepulcro do Cid”; pero si na “Despensa e
Escola” con que inicia a frase anterior, na importancia que este, entre outras cousas, profesor da Institución Libre de Ensinanza concedía á educación, así como na
súa teima co cooperativismo, na denuncia do analfabetismo, da crise dos costumes
e do subdesenvolvemento. Nos escritos de Benigno Rodríguez vexo insistentemente as ideas de Joaquín Costa pero, por descoñecer onde foi a formación daquel,
ignoro se coñeceu a obra deste directamente, a través doutros autores ou se nin tan
sequera tivo noticia da súa existencia, limitándose a propor unhas ideas sobre asociacionismo que formaban parte da opinión da época –a escala europea– nos
amplísimos círculos contrarios ao sindicalismo de clase.
Se lemos o que sobre o mundo do mar se escribía en Portugal por eses mesmos
anos, dá a impresión de que estamos diante dos mesmos textos, traducidos, de
Benigno Rodríguez. Velaí un exemplo: “Os pescadores são, em geral, morigerados;
por isso a criminalidade é diminuta entre elles; casam cedo e são muito prolificos.
A sua instrucção deixa bastante a desejar...”. “No norte o trabalho da pesca é geralmente individual; no sul, e principalmente no que respeita ás armações, é collectivo; os pescadores do norte são, pois, mais independentes, mas tambem mais sujeitos a crises, por vezes bem tristes. Por toda a parte havia, porém, o espirito associativo, mas especialmente sob a fórma religiosa (irmandades, compromissos);
apparecem agora tendencias para associações modernas, principalmente no sul”63.
Anos despois, este autor, xa vicealmirante, lembra as vellas confrarias e os compromissos maritimos que, segundo el, chegan até mediados do século XIX, creando recentemente o Estado “instituições destinadas a ocorrer às necessidades dos
pescadores”, concretamente o Instituto de Socorros a Náufragos ou a Caixa de
Previdencia para pescadores inválidos64. Eu mesmo, xunto coa profesora Soeiro, me
teño preocupado desta cuestión no mar portugués: “Viam-se assim (os pescadores)
cada vez mais na contingência de se proletarizarem ao serviço dos armadores.
Em 1903-1904 os pescadores de Matosinhos amotinam-se contra os cercos
americanos da Empreza de Pescarias do Norte e de outros armadores, e a sua
Associação de Classe representa ao rei contra esta arte. São apoiados na sua luta
quer pela anarquista União Geral dos Trabalhadores, quer pela socialista
Federação das Associações Operárias.

62. No ano 1929, un dictador, Primo de Rivera, inaugurou un monumento dedicado a el. Pensaría que era
el ese “cirurxián de ferro”...? Tres anos antes escribiría frases en todo semellantes ás que, reiteradamente,
podemos ler en Benigno Rodríguez e en tantos outros. Así, por exemplo: “Dentro de la religión cristiana,
que es la común a casi todas las razas civilizadas, la Religión Católica, la más pura y contrastada, representa un código de buenas costumbres, un freno contra las pasiones y apetitos humanos, un consuelo para
las adversidades y una esperanza compensadora de las penas que la vida lleva en si”; ou cando di que hai
que fomentar as cooperativas de produción e conceder “la preferente atención que merece el régimen que
se abre paso, del accionariado obrero y que es anuncio de una era de paz en los espíritus y de equitativa
distribución de ganancias en un régimen de producción más justo y más fecundo que el actual” (GENERAL PRIMO DE RIVERA: Disertación ciudadana, Madrid, 1926, pp. 13 e 39).
63. EÇA, Vicente Almeida d’: “As pescas marítimas em Portugal”, Boletim da Sociedade de Geographia
de Lisboa 26, Série n.º 12, Lisboa, 1908, pp. 377-391.
64. EÇA, Vicente Almeida d’: A pesca, Exposição Portuguesa de Sevilla, Lisboa, 1929.
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O Congresso Galaico Português de associações operárias (1903) assegura que
da Galiza não viriam trabalhadores para furar as greves”. Máis adiante viamos
como “Contra esta progressiva formação de uma consciência de classe dos operários do mar vai intervir o Estado Novo, proibindo todo o tipo de associações e obrigando os pescadores a integrar as novas Casas dos Pescadores...”65.
Da man das citas anteriores chegamos á creación en España duns organismos
que serán moi aplaudidos por Benigno Rodríguez: O Instituto Social de la Marina
e os Pósitos de Pescadores Marítimos e Maritimoterrestres66. Digámolo con palabras do autor: “pero hoy, interesado el Ministerio de Marina, por medio de la Caja
Central de Crédito Marítimo, en la redención del pescador, y protegidas por el
Estado las nuevas Asociaciones creadas por dicho organismo, creo que dentro de
algún tiempo se conseguirá que esta clase forme una red de Pósitos que concluya
con todas las actuales Asociaciones...”, “porque los Pósitos de Pescadores, que
empezaron a organizarse en el año 1915, por iniciativa del entonces teniente de
navío D. Alfredo Saralegui67, son Asociaciones cooperativas de esta clase de obreros del mar que persiguen un fin muy bueno, que es la supresión de los intermediarios en la pesca y la adquisición de la propiedad colectiva de los medios de
producción”68.
A primeira confraría de toda a costa española vai ser a de Cambados, inaugurada o 17 de decembro de 1917. Logo virán as de Teis, Altea, Cartaxena, Tortosa,
Santa Pola, etc. e o momento de máximo espallamento será o da ditadura de Primo
de Rivera, na que houbo grandes atrancos para o asociacionismo de clase. En 1925
formouse a “Federación Gallega de Pósitos Marítimos”, radicada en Cangas desde
1927, sendo presidida polo mariñeiro José Costa Alonso, home de orde, primorri-

65. SOEIRO, Teresa e CALO LOURIDO, Francisco: Fainas do mar. Vida e trabalho no litoral norte,
Centro Regional de Artes Tradicionais, Porto, 1999, pp. 68-69.
66. O libro de 1930, escrito en colaboración con Rodolfo Viñas Arcos, foi premiado nun concurso celebrado polo Instituto Social de la Marina para uso das escolas dos pósitos marítimos. Non se pode negar
que o premio foi ben buscado, pois nas páxinas 73-74 lemos que este instituto “es de constitución bien
reciente y ha proporcionado ya sin embargo cuantiosos beneficios a los obreros”. Engaden que o seu fin
é “proporcionar a los marinos y pescadores los medios necesarios para mejorar su situación económica,
evitando con ello que en la costa española se plantee la lucha social de forma violenta, de la que la España
del interior no pudo librarse. El odio es el elemento destructor; la armonía y la paz engendran el amor entre
los hombres de buena voluntad”. Din logo que o primeiro que fixo o Instituto foi crear os Pósitos de
Pescadores Marítimos e Maritimo-Terrestres, que son sociedades completamente autónomas, aínda que
sometidas á inspección do Instituto e que agruparon aos pescadores e aos obreiros das industrias derivadas “y, ya unidos, les iniciaron en la obra de su regeneración” (RODRÍGUEZ SANTAMARÍA, Benigno
e VIÑAS ARCOS, Rodolfo: op. cit., pp. 73-75).
67. Alfredo Saralegui Casellas (Ferrol, 1883-Madrid, 1961) organizou en 1913 a “Asociación Protectora
de Pescadores” en Biscaia e, en 1915, redacta o proxecto dos pósitos de pescadores. En 1919 créase a Caja
Central de Crédito Marítimo, da que será nomeado secretario xeral, cargo que ocupou até a sublevación
militar de 1936. Esta Caja pasará a chamarse, en 1930, Instituto Social de la Marina. Resulta evidente
que, contra o dito no libro citado na nota anterior, os póstitos son unha creación anterior en 15 anos ao
Instituto. Pódese ver un bo resumo das actividades de Alfredo Saralegui en S/A: “80 Aniversario del
Instituto Social de la Marina”, Mar n.º 376, Instituto Social de la Marina, Madrid, 1999, pp. 12-13.
68. RODRÍGUEZ SANTAMARÍA, Benigno: Diccionario..., op. cit., 1923, pp. 623-624.
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verista, máis tarde falanxista e autor dun libro publicado pola Consellaría de Pesca
da Xunta de Galicia con prólogo do seu amigo Saralegui69.
O interese de Benigno Rodríguez Santamaría polo asociacionismo dos mariñeiros aparece, como xa dixen, continuamente nas súas obras de certa entidade. El,
pola súa profesión, incrementada pola investigación directa no traballo de campo,
coñece ben a situación dos mariñeiros e tanto a súa análise como o seu diagnóstico son, sen lugar a dúbidas, correctos. Cousa diferente é que a súa formación e/ou
a súa ideoloxía fan que se incline por un asociacionismo de base cristiá, un paternalismo, un querer o mellor para os mariñeiros, aos que considera menores de
idade en canto a formación e a comportamentos e aos que hai que protexer de si
mesmos, apartándoos dos vicios. Hai algo obxectivo e recoñecido polos investigadores que se achegaron ao home de mar (en Galicia e fóra dela) que resulta difícil de sintetizar aquí, pero poderiamos tentalo dicindo que os mariñeiros son destemidos no mar e submisos en terra. “Que diga ela, que ela sabe”, diría aquel
poveiro, referíndose á muller, cando foi consultar unha afección propia ao médico.
O mariñeiro é o rei enriba do barco, pero fala cada vez máis baixiño conforme se
afasta das tabernas do peirao. Escribín moito sobre isto, polo que remito á miña
bibliografía, e presenciei manifestacións en que os mariñeiros, directamente afectados, dicían: “Que vaian as mulleres que a elas non lles fan nada”. Os investigadores que entenden disto saben ben a enorme diferenza que hai entre as folgas e
manifestacións das traballadoras das conservas ou das mariscadoras e as dos seus
homes e pais, os mariñeiros. Coido que isto non se tivo en consideración nos estudos sobre sindicalismo no mar como un posible ingrediente máis para tentar explicar a tardanza de anos en chegar á costa o sindicalismo de clase.
Coñecía ben aos mariñeiros Benigno Rodríguez e, despois de ler a maioría dos
seus escritos, penso que non erro se digo que as súas intencións con respecto aos
cambios que se deberían de producir nas comunidades de pescadores eran totalmente honestas e encamiñadas ao benestar dos mariñeiros. Cheguei a pensar que
o facía por interese persoal cando, sendo un sinxelo cabo de mar, funcionario de
mínimo rango e moi escaso soldo, chegou a ofrecerse (cfr. p. 158 de Los pescadores...) para montar el persoalmente as cooperativas. O feito de aplaudir sen reservas o traballo de Saralegui, cando xa era contramestre de 1ª e conservador do
Museo Naval, fíxome mudar de opinión. É por iso polo que, agás que se demostre
con datos, me parecen tan duras como inconsistentes as acusacións de mussolinismo que se lle fixeron por pedir a obrigatoriedade da afiliación aos pósitos70.

69. Máis datos sobre pósitos en PEREIRA, Dionisio: O Asociacionismo dos pescadores..., op. cit., 2001,
pp. 23 ss. FERNÁNDEZ CASANOVA, Carmen: “Los Pósitos de Pescadores. La vida del Pósito de Moaña
a través de las Memorias de Costa Alonso (1921-1939)”, Cuadernos de Estudios Gallegos t. XLVI,
Santiago, 1999. Para o litoral de Lugo, véxase PERNAS OROZA, Herminia: op. cit. na nota 49.
70. PEREIRA, Dionisio: O asociacionismo dos pescadores... op. cit., 2001, p. 24, nota 37. Efectivamente,
Benigno Rodríguez propón a afiliación forzosa, pero dúas páxinas despois (XXV) da cita que emprega
Pereira di o seguinte: “En algunos puertos de mar de los que visité fui saludado por personas que intervenían en todas las cuestiones de pesca, y se mostraron conmigo tan finos y tan atentos, que ello dio lugar a
un cambio de tarjetas para ofrecernos mutuamente; pues bien, esto ocurría antes de reunir a los pescadores, a los que, al darles alguna conferencia, les indicaba siempre en primer término que prescindieran en
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Remato dicindo que Benigno Rodríguez Santamaría foi un investigador estrañamente esquecido malia ter sido, sen dúbida, o home que máis esforzos dedicou
a estudar o mundo dos pescadores españois en todo o século XX. Principiei dicindo que o coñecín e empreguei cando escribín as miñas Artes de pesca para o
Museo do Pobo Galego. Citeino en moitos dos meus traballos e comprobo que, nos
últimos anos, os investigadores o están coñecendo e repoñendo no lugar que lle
corresponde. Podo dicir que me fixo traballar moitas horas desde hai máis de vinte
anos, e que chegar a saber o pouco que aquí deixei escrito sobre a súa vida me custou esforzos que a escaseza dos datos non evidencia; pero sei tamén que, sempre
que escriba sobre o mundo do mar, terei necesariamente que volver a el para iluminarme.

FRANCISCO CALO LOURIDO
Sección de Antropoloxía do Consello da Cultura Galega

absoluto de los intermediarios, que son los que no les dejan vivir, ya que hay familia pescadora que debe
a esos señores lo que no podrá pagarles en toda su vida, y, por lo tanto, siempre será un esclavo y nunca
un hombre libre.
Concluída la conferencia y enterados los intermediarios, ya se había acabado la amistad conmigo, y en
seguida, al verme, o torcían el camino para no encontrarse conmigo, o me negaban el saludo”
(RODRÍGUEZ SANTAMARÍA, Benigno, Diccionario..., 1923, p. XXV). Coido que hai que seguir lendo,
antes de acusar a un home que pasou por iso e, seguramente, ao longo de moitos anos. Digo isto porque
sempre defendeu o mesmo e porque, se precisamente en 1923 escribe estes parágrafos, ten que ser porque
con sinceridade está en contra dos intermediarios e demais elementos opresores do mariñeiro. Outra cousa
é que non fose marxista; pero iso non era daquela nin é hoxe obrigatorio. Tamén de Saralegui, o fundador
dos pósitos, se poden dicir e se dixeron moitas cousas pero, independentemente do uso que de tales organismos se fixera, non debemos os historiadores perder a capacidade de distanciamento e, neste caso, non
deberiamos esquecer que, tras a guerra contra o lexítimo goberno da república, foi Saralegui infravalorado pola dictadura de Franco e desposuído dos postos que durante a república ocupaba. Mesmo cando se
publicou o libro de José Costa Alonso, na nota de prensa dicíase que este, “persona de derechas y profundamente religioso”, profesou a Saralegui “una admiración sin fisuras toda su vida a pesar de sus diferencias ideológicas y religiosas” (cfr. SANTOS, J.: “La Xunta edita las memorias de Costa Alonso, fundador del pósito de Moaña”, La Voz de Galicia, 13 de setembro de 2000, A Coruña, O Morrazo, p. 12).
Politicamente, un marxista ou un anarquista radical pode acusar aos socialistas utópicos de apáticos, pero
os historiadores debemos sempre procurar un frío distanciamento para a análise. Cousa diferente é que
nazismos, franquismos ou salazarismos obrigasen a un certo tipo de sindicación e que fose moi distinta a
xénese dos Socorros aos Náufragos do Estado Novo Portugués da “Lifeboat Assotiation”, que foi absolutamente espontánea e “anarquista”, o mesmo que os ghildos ou sindicatos de barqueiros dos canais holandeses, ampliados logo aos ríos alemáns e aos portos escandinavos e rusos, eran absolutamente libres e “por
supuesto, el propietario de cada barca podía adherirse o no al sindicato: eso era suyo, pero la mayor parte
preferían afiliarse” (KROPOTKIN, Pedro: La conquista del pan, Biblioteca Roja, Feliu y Susanna
Editores, Barcelona, 1908, p. 128 ss., 1ª ed. de 1892, en francés).
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