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A Xente do Mar
Os oficios do mar

Como xa vimos nas outras unidades didácticas, a pesca xera moitos beneficios e 
comprende moitos tipos de traballos diferentes. Pero empecemos polo principio, que 

é o primeiro que precisamos se imos pescar?

Pois fai falta ter un barco para poder chegar ao caladoiro (mais alguén que o goberne), 
mariñeiros para traballar e aparellos para pescar. Logo de pescar precisamos 

vender o peixe para gañar cartos. Ás veces o percorrido do peixe acaba aquí, pero 
noutros casos precisa ser transportado ata o consumidor final (restaurantes, peixerías, 
supermercados...), conservado e/ou transformado. A pesca é un oficio moi antigo e todo 
o que rodea a esta actividade xera moito interese na xente (relacionada ou non con esta 
actividade), por iso existen museos do mar e a pesca e máis recentemente, o turismo 
mariñeiro. Imos ver algunhas das actividades asociadas á pesca.

Construción e reparación de barcos

A construción e reparación de barcos é un oficio indispensable para a pesca e unha 
parte esencial da cultura mariñeira. Tradicionalmente os barcos eran de madeira e 

facíanse e reparábanse nas carpinterías de ribeira ou estaleiros.

No século XVIII comezou a utilizarse metal para a construción de barcos, o que 
supuxo unha revolución e implicou unha reforma drástica na maneira de construílos. 

Isto permitiu facer barcos moito mais grandes, cómodos, seguros e resistentes. Foi 
este un traballo tradicionalmente ligado aos homes, con moi pouca presencia feminina. 
Isto está a cambiar (aínda que moi lentamente) cos avances tecnolóxicos, xa que de cada 
vez se requiren mais persoas formadas en enxeñaría e moitas mulleres teñen este tipo 
de formación.
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... a palabra estaleiro provén de estela,  un anaco pequeno e 
irregular de madeira, dado que a madeira era o material  do que 
estaban feitos os barcos antes do uso do metal .

Estaleiros Armón en Burela

Q
S ab ía s

ué?
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Goberno dos barcos

Trátase de outra profesión que require completar uns estudios e acumular horas de 
experiencia no mar antes de poder obter as diferentes licencias para gobernar un 

barco. Unha vez mais, hai moi poucas mulleres que traballen como patroas de pesca e 
menos aínda que traballen como capitanas. Na nosa páxina web, podedes atopar un vídeo 
dunha patroa de pesca onde fala da súa profesión.

Pesca e marisqueo

Pescar e mariscar son algúns dos oficios mais duros que podemos atopar en Galicia. As 
xornadas son moi longas e trabállase ao aire libre, soportando baixas temperaturas, 

choiva, vento e incluso mala mar no caso do marisqueo a flote e da pesca. 

A pesca é considerada perigosa, pois existe o risco de naufragar ou sufrir un accidente 
en alta mar e estar moi lonxe da costa para ser atendido. Aínda así, a maioría de 

traballadores e traballadoras deste sector afirma que lles gusta moito o seu traballo, 
que desfrutan de estar ao aire libre e lles parece un traballo emocionante e variado. 
O certo é que algúns se consideran privilexiados porque desfrutan da natureza mais 
salvaxe dos nosos mares case a diario. Dependendo das artes de pesca que practiquen e 
os caladoiros nos que faenan, os mariñeiros poden volver ao porto cada día ou cada dous 
días, ou saír embarcados e pasar ata varios meses no mar. Este é o caso dos mariñeiros 
que faenan no Gran Sol, onde van os barcos de Celeiro a capturar a maior parte da 
pescada que logo venden no porto. 

Na páxina web podes atopar vídeos sobre como se captura a merluza do pincho, e as 
condicións de traballo da frota en Gran Sol. 

Os mariñeiros non traballan sós, precisan tamén de quen dirixa o rumbo do barco 
(persoal da ponte de mando), quen se asegure de que o motor vai ben e solucione 

posibles problemas (persoal da sala de máquinas) e en travesías longas tamén precisan 
de quen cociñe e limpe para facer a vida mais cómoda ao resto da tripulación. Le o 
seguinte relato dun mariñeiro do palangre.

Como podes ver no relato da seguinte páxina, a pesca de altura tamén é case exclusiva 
dos homes, namentres que o marisqueo, pola outra banda, é un oficio no que traballan 

mais mulleres que homes.
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Un día na vida dun mariñeiro do palangre (Gran Sol)

Estamos no mes de marzo e atopámonos no caladoiro do Gran sol, agora mesmo ao sur 
de Irlanda. Xa levamos semana e media pescando aquí e queda pouco para ir ao porto de 
Castletownbere (Irlanda) a descargar e pisar terra durante unhas horas (logo volta a 
traballar, a descargar de novo e con sorte en maio estaremos de volta na casa). Estamos 
cansos pero contentos porque as capturas están sendo moi boas e o tempo non é demasiado 
malo (aquí case sempre chove e venta). No barco traballamos normalmente en dúas 
quendas (dous equipos). Hoxe tocou espertar ás 4 da mañá para preparar o aparello, 
tivemos que poñer a carnada nos anzois e iso levounos case 3 horas. Cada palangre ten 
aproximadamente 80 anzois e preparamos uns 100 palangres (e hai que ir metendo a 
carnada anzol por anzol). Logo de terminar, empezamos a largar o aparello, que nos levou 
outras 3 horas, ao final terminamos ás 9 e media da mañá e eu estaba tan canso que fun 
para o camarote sen almorzar. Espertei ás 12.30 morto de fame e fun para o comedor, 
onde Antonio (o noso cociñeiro) xa tiña lista a comida. Doume tempo de comer e tomar 
un café e ata un anaco de pastel (Saúl estivo de aniversario onte e sobraron uns anacos) 
antes de volver para axudarlle aos compañeiros a levantar o palangre. Isto pode levar 
moitas horas, dependendo de como sexan as capturas. As veces entre que recollemos o 
aparello, sacamos e limpamos o peixe, gardámolo e limpamos a cuberta dannos as 12 da 
noite. En realidade, aínda que traballemos por quendas, estamos a traballar todo o día, 
so descansamos para comer e durmir. 
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Construción e reparación de aparellos: as redeiras

Entre os traballos relacionados coa pesca está o de construír, manter e reparar os 
aparellos. Aínda que as crónicas mais antigas indican que nas súas orixes a reparación 

e confección das redes era desempeñado polos mesmos mariñeiros, hai xa moitísimos 
anos que este oficio é desempeñado case exclusivamente por mulleres. 

Trátase dun traballo moi especializado que é fundamental para a pesca, e non pode 
ser desempeñado por máquinas; polo tanto, ten que realizarse de maneira manual e 

require unha alta cualificación. Pese a todo, é un traballo que aínda é descoñecido para 
moita xente. Nos últimos anos moitas redeiras se asociaron para esixir os seus dereitos 
e intereses, tanto laborais, como profesionais, económicos e sociais, xa que ata fai ben 
pouco tempo, era un oficio case invisible.

Venda e distribución das capturas

Arredor dun porto pesqueiro instálanse empresas de comercialización de produtos do 
mar, que adquiren o xénero na lonxa e o venden a compradores de outros lugares, ben 

en fresco, ou xa transformado (pezas, conxelados) mantendo a calidade dos produtos. 
Isto inclúe dende persoal que compra o peixe na lonxa, ata os que o limpan e o envasan, 
os que o transportan e os que se encargan da súa venda ao consumidor (peixeiras) ou a 
restaurantes, supermercados...

... máis do 85% das redeiras que hai en España están en Galicia? E que un 99% das 
persoas que practican esta profesión son mulleres? A que cres que se debe esta 
diferencia tan grande entre a presencia de mulleres e homes nesta profesión?

S ab í a s Q ué? 

Gran parte dos produtos pesqueiros 
comercializados na lonxa de Celeiro 

envíanse a Mercamadrid, un mercado central 
onde se abastecen diariamente milleiros 
de peixarías, restaurantes, hoteis, grandes 
superficies, etc. O mercado de peixes de 
Mercamadrid é o primeiro de Europa por 
volume de comercialización e o segundo do 
mundo tras Tokio. En 2019 vendéronse nas 
súas instalacións máis de 172.000 toneladas 
de produtos da pesca e da acuicultura. 



7

... os romanos xa facían “conservas”? Unha das mais apreciadas era o Garum, unha 
salsa que se facía fermentando as tripas e outros restos de peixe con sal durante 
varias semanas. Esta salsa era bastante salgada e usábase para condimentar varias 
receitas e gardábase en ánforas de barro.

S ab í a s Q ué? 

Transformación e envase 

Un dos sectores asociados ao mar con mais arraigo en Galicia son as conserveiras. As 
primeiras conservas remóntanse moi atrás na historia, xa que o salgado ou secado 

do peixe xa se realizaba no Antigo Exipto. Tamén os escabeches se orixinaron para 
conservar carne e peixe durante mais tempo, os primeiros dos que se ten constancia 
fixéronse no S.III. Sen embargo, a técnica de envasar un produto e introducilo en auga 
fervendo para desinfectalo e conservalo durante moito mais tempo (as conservas de 
peixe/marisco que coñecemos hoxe en día) data de comezos do século XIX. Na Galicia 
costeira xa había tradición de conserva-lo peixe secándoo ou salgándoo (e existían 
algunhas conserveiras), pero non se usaba o método da alta temperatura. A finais do 
S. XIX, esta técnica chegou a Galicia e revolucionou a economía do noso país. España, e 
mais concretamente Galicia, é hoxe un dos primeiros produtores mundiais de conservas 
e os seus produtos gozan de recoñecemento internacional. 

Porto de Celeiro conta cun posto de venda 
neste mercado central para atender aos 

seus clientes da área de Madrid.



Pero quen fai as nosas conservas?

Como saberás, a maioría de persoal que elabora conservas nas empresas galegas 
son mulleres. De feito, foi un dos primeiros traballos remunerados aos que tiveron 

acceso as mulleres galegas do S. XIX. En Celeiro chegou a haber mais de 400 mulleres 
traballando na industria conserveira e de salgado (houbo ata 18 fábricas). Algunhas 
delas empezaban a traballar con 12 anos (aínda que a idade mínima era 14 anos). Era un 
traballo moi duro, facíano todo á man e ás veces non tiñan ni luvas para protexerse das 
espiñas do peixe. 

8



Trátase dunha actividade recente que axuda aos turistas a comprender como é o día 
a día da xente do mar e a aprender como se pesca ou se apaña o marisco, ademais de 

xerar ingresos a través dun turismo sostible e respectuosos co medio mariño. O turismo 
mariñeiro en Galicia ten a súa orixe na Costa da Morte, concretamente no porto de Lira, 
no 2008 e actualmente está presente en moitos puntos da costa galega. 

A Mariña ofrece moitas posibilidades para gozar do turismo vinculado á cultura 
mariñeira.

 -Barrio Mariñeiro de Celeiro e a sede da confadía

 -Museo do Mar de San Cibrao

 -Carpintería de Ribeira Francisco Fra

 -Nave de redeiras de Burela

 -Barco-museo boniteiro Reina del Carmen

Barrio Mariñeiro de Celeiro e a sede da confadía

En Celeiro podes percorrer o seu barrio mariñeiro coas típicas casas de pescadores e 
as súas rúas estreitas que desembocan no porto.

Turismo Mariñeiro
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No número 1 da rúa da praia atópase a sede da Confraría de Pescadores Santiago 
Apóstolo. Trátase dun singular edificio construído en 1932 que na actualidade 

converteuse en aceno de identidade de Celeiro e en elemento destacado do seu patrimonio 
marítimo. 

Na fotografía podedes apreciar o estado actual do edificio da Confraría de Pescadores 
de Celeiro e, en primeiro plano, o monumento aos náufragos.

O reloxo que preside a cúpula da sede social da Confraría de Pescadores Santiago 
Apóstolo  de Celeiro é unha auténtica xoia de principios dos anos trinta que aínda 

funciona.

Maquinaria do reloxo da fachada da 
Confraría de Celeiro



11

Nos seus inicios a confraría contaba ademais cunha sirena, que soou ata os anos 90, 
para anunciar as poxas de peixe. En principio o seu alcance era de 2 km, pero logo 

ampliouse a 4 km, e por último a 9 km. 

Establecéronse os seguintes toques en función das especies que saían a poxa:

 • Bonito (unha pitada longa)

 • Sardiña e bocarte (dúas pitadas longas)

 • Xurelo e xarda (tres pitadas curtas)

 • Parrocha e trancha (catro pitadas curtas)

 • Matute e castañeta (cinco pitadas curtas)

Museo do Mar de San Cibrao

O Museo do Mar de San Cibrao foi creado por iniciativa da Deputación de Lugo en 1969 
tomando como base a colección do mestre local Francisco Rivera Casás. Actualmente, 

as dependencias do antigo grupo escolar acollen en catro salas a súa exposición, toda 
unha homenaxe á Mariña Lucense que aquí ten como misión divulgar a historia e a vida 
mariñeira na costa, así como a súa riqueza biolóxica e etnográfica.

Os fíos condutores desta exposición son a propia escola que aquí se atopaba 
orixinalmente, a carpintería de ribeira, os oficios do mar, a colección de malacoloxía 

e a caza de baleas.
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Carpintería de Ribeira Francisco Fra
 

Na beira da ría de San Cibrao, atópase un dos últimos estaleiros que constrúen barcos 
en madeira, coñecidos como carpintería de ribeira. Neste traballa Francisco Fra, 

que aprendeu o oficio do seu pai e do seu tío e que representa á sétima xeración da súa 
familia. Os Fra xa construían barcos de madeira en 1806.

Nesta carpintería de ribeira construíronse buques de cabotaxe; pesqueiros, por 
exemplo boniteiros; barcos de vela; ou mesmo embarcacións para museos. Se vos 

animais a visitala, Francisco Fra explicaravos como se constrúe un barco de madeira, 
a técnica e as ferramentas utilizadas. Recomendámosvos a experiencia. Trátase dun 
dos oficios máis antigos e fermosos relacionados coa actividade marítima. Quedan moi 
poucos carpinteiros de ribeira en Galicia. Forman parte do noso patrimonio cultural a 
conservar.

No vídeo da web atoparedes un adianto de como se traballa nunha carpintería de 
ribeira
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Nave de redeiras de Burela

No porto de Burela  podedes  coñecer en que consiste  o traballo das  redeiras. Na 
visita guiada á nave de redes mostraranvos os distintos artes de pesca, as súas 

ferramentas de traballo, e unha exposición de aparellos e aparellos de barcos antigos.

No vídeo amosánnos como preparan as “pancheras”, unha das artes de pesca coas que 
se captura a xarda ou verdel.  
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Barco-museo boniteiro Reina del Carmen

No porto de Burela tamén se atopa o barco-museo Reina del Carmen. Trátase dun antigo 
boniteiro construído en madeira. Pódense visitar todos os seus compartimentos: 

ponte, cuberta, sala de máquinas, adega, camarotes, etc. Tamén se conservan os medios 
e métodos de pesca tradicionais empregados para a pesca artesanal do bonito na 
especialidade de cacea ou curricán, que consiste en pescar con canas desde o barco. 

No barco-museo Reina del Carmen coñeceredes de primeira man como funciona un 
boniteiro e como se traballa e vive a bordo.
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Activ idade

Investiga  sobre  a  Xente  do  Mar

Investiga sobre as diferencias entre homes e mulleres na pesca no sector 
pesqueiro. Podes buscar en internet, libros ou incluso preguntarlle a alguén que 
coñezas no sector pesqueiro.

• Cres que as mulleres fan o mesmo traballo que os homes no mar?  

• Botas en falta algunha profesión? 

• Teñen as mulleres e os homes da pesca os mesmos salarios?
 
• E a xubilación?

• Que outros problemas atopas? 

Propón solucións

Como viches ao longo desta unidade as mulleres teñen un papel moi importante na 
industria pesqueira. Sen embargo, moitas veces o seu traballo é considerado de 

menor importancia e por tanto peor pagado e baixo peores condicións laborais. Ademais, 
igual que acontece noutros sectores, ás mulleres resúltalles moi difícil acceder a postos 
de responsabilidade onde se toman as decisións dentro o sector pesqueiro. En Galicia hai 
mais de 20.000 profesionais da pesca, dos que só 1 de cada 4 son mulleres.

No ano en 2016 constituíuse Anmupesca (Asociación Nacional de Mujeres de la Pesca), 
unha entidade na que se uniron varias organizacións co fin de facer mais visible o 

papel da muller e que exista unha igualdade de oportunidades real no sector pesqueiro. 

O Papel da Muller no Mar 



O mar aparece amplamente representado na cultura popular galega, sendo presentado 
de maneiras contraditorias,  coma poderoso pero sereno ou coma belo pero perigoso.

Así coma outras expresións culturais, a música tamén foi inspirada polo mar, dando 
lugar a cantigas puramente líricas, pero tamén a cantos de labor. Así, as salomas 

ou cancións de mar, eran cancións de traballo cantadas polo mariñeiros para axudalos a 
traballar asemade na realización de tarefas arduas, coma o remar ou tirar das redes.

Aquí podes ver algún exemplos de cantigas referidas ao mar:

 

Cultura mariñeira: as cantigas
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Catro vellos mariñeiros, BIS 
todos metidos nun bote. 
Boga, boga, mariñeiro, 

imos pra Viveiro, xa se ve San 
Roque. BIS
Ailalelo ... 

Os mariñeiros traballan BIS 
de noite coa luz da lúa. 
Dá gusto velos chegare 

pola mañá cedo 
cheirando a frescura. BIS 

Ailalelo ... 
Levo sardiña e bocarte, (traio 

sardiña e bocarte) 
vendo xurelo pequeno. (tamén 

xurelo pequeno) 
Rapaciña de Viveiro 
ven buscar o lote 

do teu mariñeiro BIS
 Ailalelo ..

“Catro vellos mariñeiros”
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Dous amores no meu peito viven para o meu pensare 
o da mociña que quero i o do traballo no mare,

 i o do traballo no mare, ai lalelo, ai lalala. 
Eu son mariñeiro da beira do mar
 teño unha lanchiña pra ir navegar, 

pra ir navegar, pra ir navegar, 
eu son mariñeiro da beira do mar. 

Pra ser un bon mariñeiro tres condicións hai que tere, 
coñece-lo mar i os barcos e non ter medo a morrere, 

non ter medo a morrere, ai lalelo, ai lalala. 
Eu son mariñeiro da beira … 

Ai polo aire a gaivota, ai polo mare a gavela, 
meu corazón namorado, vai onda ti, miña nena, 

vai onda ti, miña nena, ai lalelo, ai lalala. 
Eu son mariñeiro da beira … 

Arrimadiña a unha pena [BIS] 
púxenme a considerar-e 
os traballiños que pasa 

o mariñeiro no mar-e. [BIS] 
Ai lalelo ai lalalo 

Eu son mariñeiro da beira … 
Fun dende Vigo a Moaña [BIS] 

remando nunha lanchiña, 
vin pasar o berberecho 

detrás da berberechiña. [BIS] 
Ai lalelo ai lalalo 

Eu son mariñeiro da beira …
 Dous amores no meu peito [BIS] 

viven para o meu pensar-e:
 o da mociña que quero 

e o do traballo no mar-e. [BIS] 
Ai lalelo ai lalalo 

Eu son mariñeiro da beira … 
A vida de mariñeiro [BIS] 

é triste a máis non poder-e: 
en busca do peixe sae

 sen saber se ha de volver-e. [BIS] 
Ai lalelo ai lalalo

“Eu son mariñeiro”/”Foliada mariñeira”
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A primeira delas é un canto alegre, que amosa a ledicia da volta á casa co froito do 
traballo. A segunda, por contra ten un ton mais triste e reflexiona sobre o duro e 

perigoso que pode ser traballar no mar.

Estas cancións son cantadas por homes, pero o traballo no mar tamén ten ás mulleres 
coma protagonistas. Esta é unha cantiga de redeiras, que disque botaban a peza nos 

días de verán, para animar o sol a que se deitase e puidesen rematar por fin a longuísima 
xornada de traballo.

Cando queres ir pra casa/co corpo coma fariña,/alá vén señor Ribeiro,/aínda hai que 
aceitar sardiña.

Métete soliño mete,/que este día vale un ano./Alegría para min,/tristeza para o meu 
amo. 

Activ idade

Investiga  sobre  a  Xente  do  Mar

A maioría destas cantigas eran protagonizadas por homes e aínda que se fale 
de mulleres, estas teñen un papel secundario que normalmente fala de quedar 
na casa a esperar ou de recoller o peixe que traen os mariñeiros. Isto reflexa 
a realidade dun sector pesqueiro no que as diferentes profesións estaban moi 
ligadas ao xénero, 

• cres que isto cambiou moito? 

Durante a visita virtual, conta o número de empregadas que ves e intenta 
adiviñar cal é o seu traballo, 

• hai tantas coma homes? 

• Que tipo de traballos levan a cabo?

• Cres que isto debería cambiar?


