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Querido amigo Luís:

Parece que foi onte cando despois da celebración do 
V Encontro de Embarcacións Tradicionais de Galicia 
(Poio 2001) souben pola prensa dixital dunha xuntan-
za da Federación Galega da Cultura Marítima (aínda 
non era luvial) e fun ó teu “santuario” da biblioteca 
da Casa da Cultura de Cambados, onde tiña a sede a 
Federación, para che comentar que me gustaría asis-
tir a esa xuntanza para coñecer o que facía a xente da 
cultura marítima. Sen case o pensares, dixéchesme que 
podía ir en nome do Grupo Etnográico Mascato, do 
que pouco máis sabía que editarades un libriño sobre 
os galeóns do mar da Arousa. Nese mesmo momento 
embarqueime no Mascato, do que Dionísio Pereira e 
ti erades os patróns; e desde aquela, contigo e con ou-
tros amigos de Mascato, participei en moitas activida-
des do movemento de recuperación e socialización do 
patrimonio material e inmaterial dos mares e ríos da 
Gallaecia.

Un día comentáchesme que a directiva da Federación 
vos encargara a ti e a Dionísio a creación dunha revis-
ta, diferente da dos Encontros, e invitáchesme a entrar 

no consello de redacción. Cando me pediches unha 
proposta de nome mariñeiro para a revista, faleiche 
de andisía, termo cambadés que designa a forza do 
mar sen a acción do vento, que non estaba en nin-
gún dicionario e que aprendera de meu pai cando, pa-
seando pola ribeira de Feiñáns, me mostraba o efecto 
da andisía na area nas horas da seca. Era un xeito de 
popularizar unha voz mariñeira, como se ixera con 
apupo (‘bughina’ na Guarda e en Baiona), co que se 
bautizara o boletín da Federación. 

Non che debeu gustar ese termo cambadés (co tempo 
souben que os mariñeiros de Bueu din andusía) e pre-
feriches Ardentía, que non me desgustaba, aínda que 
che comentara que esa era forma literaria arraigada e 
que popularmente na costa galega se dicía ardora ou 
arde o mar. Logo fun vendo como ías soñando cada 
número (o tema xeral, as seccións, os posibles autores 
dos textos e o soporte gráico, que tanto coidabas). 
Era un inmenso pracer ir vendo como con esforzo, 
talento e fondo cariño xuntabas as teselas do mosaico 
de cada Ardentía, esa “bitácora das travesías en que se 
embarcan os amadores da cultura do mar e dos ríos”, 
en feliz deinición túa.

A nova singradura de Ardentía...

A NOVA SINGRADURA DE ARDENTÍA, 
CO PATRÓN LUÍS REI NO LEME

Francisco Fernández Rei
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Parece que foi onte cando no verán do 2004 unha ex-
pedición completa de membros da Federación fomos 
en ómnibus de Cambados ata Douarnenez (de vir 
Emilio connosco estou seguro que faría un bo relato 
desa viaxe), vila mariñeira que simboliza a recupe-
ración do patrimonio marítimo e luvial dos bretóns. 
Fomos mostrar o patrimonio material galego con va-
rios barcos, co Nova Mariña como mascarón, a lan-
cha xeiteira dos de “Dorna” na que navegamos varios 
días as augas bretoas coa bandeira galega con estrela 
vermella ben visible na popa; e a Dournenez fomos 
presentar o primeiro número de Ardentía, centrado no 
patrimonio inmaterial con resumos en francés, porque 
queriamos contribuír á campaña de Ponte nas Ondas 
para que as Tradicións Orais Galego-Portuguesas a 
Unesco as declarase Patrimonio Inmaterial da Huma-
nidade. 

Cando foron saíndo os outros números, moito viaxa-
mos a vilas galegas (da costa e do interior) ti, Emilio 
e eu para dármola a coñecer, case sempre arroupados 
por membros de colectivos e directivos da Federa-
ción. Foron moitas as presentacións do nº 3 de Arden-
tía nun espazo tan simbólico como a adega do Hidria 
Segundo, o “Barco da Memoria”, cando no verán do 
2006 atracaba en portos da Galicia atlántica. Para min 
foi memorable a presentación no porto cambadés de 
Traghove, onde comezou a travesía dese histórico 
barco-cisterna para honrar a memoria da clase mari-
ñeira represaliada despois do 18 de xullo do 1936; e 
tamén o foron as do porto do teu amado Grove, a do 
Xufre da Illa da Arousa e a do porto das Curuxeiras de 

Ferrol. Ardentía, en terra, era unha excelente carta de 
presentación da Federación e do movemento asocia-
tivo de recuperación e socialización da nosa cultura 
maríma e luvial.

Coincidindo co Encontro de Embarcacións 2017, que 
volve a Combarro, comeza a súa singradura a Nova 
Ardentía. Como faltas ti, querido Luís, que eras o pa-
trón orixinal da embarcación, os novos tripulantes re-
bautizamos o barco, porque ben sabes que este é cos-
tume ancestral nas ribeiras galegas, para marcar ben 
marcado que xa non é o mesmo equipo quen a tripula 
e, sobre todo, dirixe. Conservamos co novo rótulo a 
palabra Ardentía precedida do adxectivo Nova para 
que o lector coñeza dous aspectos esenciais: que nas 
mans ten unha nova publicación (con equipo anova-
do, con novas colaboracións e contidos etc.) e que esa 
nova publicación non deixa de ser esencialmente con-
tinuadora en espírito da que dirixiches, amigo Luís, 
porque os tripulantes somos discípulos teus. Ti; co teu 
xeneroso e sabio labor, deixáchesnos ben marcado o 
rumbo que debemos seguir. Ti es quen terma do leme 
da Nova Ardentía.

Esperamos que goces con ela e que mandes algún re-
tranqueiro comentario. Saúdos de Emilio, que tanto 
traballou na sala de máquinas da “vella” Ardentía e 
que nos agasallou con tan excelentes contribucións; e 
nesa túa particular singradura, arelamos “que os ven-
tos che sexan portantes”, como din en San Tomé, a 
fermosa viliña mariñeira integrada en Cambados da 
que tanto gustabas.

A nova singradura de Ardentía...

Antiga imaxe do pinar de Tragove, en Cambados
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