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O TRIÁNGULO DA VIDA (MARIÑEIRA) ESTABA EN AGUIÑO 

De cando en vez, sobre todo nas festas do verán, ía pasar uns días a 
casa dos meus curmáns en Aguiño, e a miúdo, andando dende a 
Ameixida, cando aínda a Catía era un fermosísimo baldío espazo 
dunar de litoral interior. 

 Nesa adolescencia sempre chamáronme a atencióntres cousas que 
pasaban nesta casa e as que non estaba acostumado a ver: 

- Un día chegaba un carro de vacas que traía unha carga de 
táboas de piñeiro que previamente o avó Manuel Ayaso e o seu 
fillo Domingos foran ido a escoller alá polos piñeiraisde 
Salmón e Oleiros, e logo levalos a serrar na de Adelino Paz. 

- Outro día, a tía Paquita traía a cabeza un monllo de fíos e 
dixéronme que era churrillo (cánabo) procedente do Levante 
español e que se mercaba no Porto1 na tenda dos Colomer 
(actual bar a Tasca do Barbanza) ou nos efectos navais do 
Gran Sol.  

- E outras veces o que traía a cabeza era un rolo de tea de lona 
adquirido nesas mesmas tendas. 

                                                             
1Coñecíase así a Riveira en tódalas parroquias do Concello, agás en Palmeira que se lle chamaba Sta. Uxía 

A CASA E MAILOS SEUS DONOS 

Manuel Ayaso Regueira Josefa Regueira Parada 
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Qué diaños pasaba nesa casaonde entraban tan dispares artigos? 

                              Unha morea de táboas 

 

 

 

 

 

            un rolo de lona                 un monllo de churrillo  

Aínda  que a esas idades un ten a cabeza noutras falcatruadas, 
aquilo inquedóume os miolos, de maneira que estiven atento ó que 
pasaba no ámbito doméstico. 

Axexando por encima da folla da porta (a mais da esquerda, antes 
era de madeira ) vin os dous homes, ferramenta na man, dándolle 
diversos cortes e formas as táboas. Qué están a facer? Pregunteille: 
E a ti que che parece? Non ves que é unha dorna?Foi a resposta 

Polo visto facíanas moi ben. Andando os anos, alá nos primeiros dos 
setenta, vin unha que lle levaran facía bastante tempo pas feiras de 
Mostras Navais do Ferrol e érache moi ben feituca,  de maneira que 
lle puxeran de nome XEITOSA. 

E,  velaí o primeiro dos  misterios: coas táboas de pino facíanse 
dornas. 

 

¿? 
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Isto de facer dornas xa che ven de ben vello nesta casa, porque xa o 
sogro de Manuel, (noso bisavó común)Domingos Regueira Paz se 
dedicara a este oficio xunto co de veleiro. E fálannos agora da 
polivalencia e pluriemprego (a aqueles de entón daríalles a risa). 

Segundo Staffan Möring (profesor que foi da E.N. de Marín e 
profesor do Instituto de Historia y Cultura Naval) no seu libro LAS 

EMBARCACIONES TRADICIONALES DE GALICIA, na páxina 
205 fai referencia as construcións de Domingos Regueira no 1911. 

 

Polo visto es un señor noruegués que quedou prendado da nosa terra e 
unha volta coñecida xa quedou nela e acabou casado en Ons.  

Vive en Bueu.  Dín que ata toca a gaita do pan, 
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E tamén o libreto de medidas de todas as partes e pezas das dornas 
dependendo da eslora en cuartas de varas que debeu compartir co seu 
xenro. 

 

Estache bastante deteriorado polo tempo (lóxico, debe ser de primeiros 
do século XX) e mais porque, nun descoido, caeulles por encima un 
pouco de auga. 
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Corría o ano 1959, e o encargo foi unha dorna de  14 ½ cuartas (6 ½ 
metros) pa un señor catalán, por certo fíxo que lla pintasen coas cores 
da bandeira española. E como reza no escrito da foto, foi a primeira 

dorna que cruzou o Estreito de 
Gibraltar polos seus propios 
medios cando a foron levala 
cerca de Barcelona. Nestas 
fotos vese o tío Domingos nun 

remiolo da construción e na outra durante un escada do viaxe en 
Panxón. Ben se ve a igrexa do xenial Antonio Palacios. Foi 
tripulada por dous mariñeiros de Aguiño e outros dous de Vigo. 

(os de Vigo xa abandoaron en Panxón). 
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Aquí vemos a Domingos Ayaso cos seus fillos Xosé e Domingos ,no 
ano ´93 ou ´94,  comentando detalles sobre a dorna que lle estaban a 

facer pa Real e Ilustre Confraría da Dorna de Riveira. Esta dorna, 
VIRXE DO CARME, foi levada nun barco a Brest pa unha 
concentración de embarcacións tradicionais. Na foto da dereita, os 
dous Domingos dándolle a brea a outra nova construción. 

Aquí temos o sistema de medida das quillas, uns listóns calibrados en 

cuartas (cuartas de vara), nesta mostra vemos tres, unha de 12, outra 
de 8 e mais a de 5. 

DOMINGOS AYASO E OS SEUS DOUS 

FILLOS 
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E por aquí che anda Domingos o último da saga e quizais do oficio xa 
que non se sabe de ninguén que estea facendo algo así agás Garrido en 
O Grove pero tende a facelas mais grandes. 

E en esta outra nos carteis de promoción das xornadas de encontros 
de embarcacións tradicionais en O Freixo este verán en xullo de 2013 

 

 

 

 

 

 

Domingos Ayaso (Ayaso III) en plena creación 
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Outro día vin o tío Manuel Parada, xenro de Manuel Ayaso, de 
xeonllos no chan da sala, cunha cinta métrica, marcando, pintando e 

cortando (coa facilidade e lixeireza que da a 
sabedoría inmemorial herdada de país a fillos) 
na peza de lona (qué raro!,  pensei, que estea 
na casa porque el sempre saía moi cedo para o 
mar a pescar con liña os sabrosos badeixos e 
robalos que logo na patela poxábanse na lonxa, 
o mellor habería mar rexo).  Logo a súa dona, 

tía Paquita ( filla de Manuel Ayaso) nunha vetusta máquina de 

coser, axudada pola súa nai Pepa Regueira,  entretíñase en 
pespuntar e coser a lona cortada polo seu home. Despois, 

Esta é a última vela que fixo o 

matrimonio Parada-Ayaso 

E aquí a mesma pero con 

rizos cobrados 

rempughe 

Francisca Ayaso Parada 

(tía Paquita) 
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entrambos, reberetábana cun cabo no que nas esquinas lle facían unas 
lorzas ou cocas reforzadas, entón tiñan que darlle coa agulla de velas 
co repulo ( “rempughe”) por mor do grosor da tea e do cabo. Ademais 
tamén vin que lle colgaban uns cordeliños coma adornos polo medio 
daquela peza mais ou menos cadrada, aclaráronmo: era unha vela pa 
dorna que o pai e mailo irmán estaban facendo no obradoiro. O 
segundo misterio descuberto: unha vela dorneira coas súas relingas, 
escotas envergues, ferretes, escadas, poios e rizos. 

Algún día despois, pola mañá, logo de almorzar, cun sol que daba 
gusto, quedei cos ollos espentenexados polo espectáculo: O tío Manuel 
Parada xunto cos seus tres fillos, debían estar xogando a algo porque 
era moi entretido e de vez en cando ríanse. O xogo tratábase dunha 
roda moi grande que un deles facía xirar a manivela e que con uns 
cordeis arrastraba outras mais pequenas que a súa volta facían xirar 
uns fíos que meus curmáns esfiañaban dunha madeixa que levaban 
colgados do cinto a modo de mandil: estaban facendo cordas. 
Vaites!.O terceiro misterio diante de mín.Facían cordas e cabos de 
distintos calibres segundo a faena a que ían a ser destinados e os 
encargos que os mariñeiros de toda a contorna lles facían. 

Para desenrolar este traballo tiñan que dispor de cantidade de 
trebellos: O principal a roda movida por unha (1) manigheta, que a 

222 

1 

5 

6 
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súa volta con un sistema de tres “poleas” de corda chamadas (2) 
aparatas facían xirar uns rodillos chamados (3) tornos que teñen uns 
aros metálico chamados (4) gharafillos e  todo o conxunto soportado 
en dúas táboas en forma de cruz, obviamente chamado (5) crus que 
para equilibralo esforzo tiñan un tensor de un cabo con (6) torniqueta 
a base do conxunto. 

Os tornos son de distintos 
tamaños segundo o calibre dos 
cordeis, cordas, cabos etc. que se 
quixeran facer, claro, ata un 
límite. De maneira que 
comezaban fiando un pouco de 
cánabo no  gharafillo e logo xira 
exira, fía e fía, facían un 
cordón, logo outro e despois outro.  Cos tres facíase xa unha corda de 
sobre 5mm de calibre que se usaba entre outras cousas para os 
palangres. 

Outros elementos secundarios eran os cepos cos que ían correndo os 
fíos para encaixaren entre eles dándolle a forma do trenzado que lle 
chaman colchar  os ferretes de cuxa caravilla se enganchaban os tres 
cordóns pa facela a corda ou liña; tanto os cepos coma os ferretes eran 
do tamaño dependendodo calibre da liña que ían confeccionar. 

 

 

 

 

 

3 
4 

cepos Ferretes e rempughe 
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A un monllo de cánabo chámanlle chorrillo e a cada una das madeixa 
serretas. Tres serretas pesaban un quilo e dáballes pa facer unha liña 
para o palangre de 30 metros incluídas as brazadas onde ían os 
anzois. 

 

  Logo para os cabos mais gordos, debido a forza do seu tiro, era 
necesario o uso de outros trebellos mais robustos que son 
principalmente dúas pezas de madeira chamadas ámbalas dúas carro 
dos ferros. 

 

 

 

 

 

Nunha delas dispúñanse enganchados os cordóns (ata catro) e na 
outra suxetábanse a unha manivela con con garfo (que facía algo así 
coma os ferretes pero con mais forza). Coa primeira dábaselle a 
mesma tenzón os cordóns pa igualalos un por un, logo colocábase a 
táboa dos ferros, que é outra táboa perforada  para encaixar as catro 

Carro      dos ferros serretas 

serretas Monllo de churrillo 
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manivelas e xirábase todas a vez hasta a tenzón axeitada e ca outra

manivela-garfo a modo de ferrete, xirábase en sentido contrario pa que 
co movemento de torsión confeccionar (colchar) o cabo, logo debíase 
facerlle a sobrevolta que consistía en xiralo un pouco inversamente 
para evitar que se líase cando o soltasen e o final procedíase o 
planchado, que se facía correndo o cabo cun trapo aspro ou de saco ou 
unha rede para “lixar” un pouco as irregularidades ocasionadas pola 
torsión. 

Aquí temos dous exemplos da acción de colchado con un cepo de cabos 
grosos, ancorados os cordóns no garfo-manivela de un dos carros de 
ferros e logo íase desprazandomentres outro xiraba a manivela 

Táboa dos ferros 
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Aquí unhasfotos do tío Manuel Parada, 
non fai moito, 
con xa unha 
idade avanzada, 
facéndolles unha 
demostración a 
uns colexiais. 

Como se pode aprezar, os cordóns 
chegaban a ter unha lonxitude 
considerable e para que estivesen sempre 
suspendidos sen 
tocar o solo, 

usábase unha cruceta entallada pola que se 
dispoñían os fíos. 

Pero, claro estas crucetas tiñan que ter 
unhas bases móbiles de soporte, polo que 
grazas o aproveitamento dos recursos caseiros 
(hoxe chamámolo reciclaxe), usaron dúas 
pezas circulares de pedra que resultaron ser 
as dun muíño doméstico manual que a avoa 
Pepa usara na súa xuventude alá polas primeira décadas do século 
XX 
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As posibilidades hidráulicas de Aguiño sonche ben escasas tanto 
pola falta de ríos co caudal suficiente coma pola falta de desnivel 
orográfico. 

O que daba a necesidade de recorrer a estes enseres hasta chegada da 
electricidade cando puxeran a muiñeira (molinera) do Cruce . 
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E aquí podemos amosar o produto final: unha  DORNA, lista para 
empezar as distintas faenas mariñeiras as que se destinase. 

Dúas maquetas  con tódalas súas pezas a rigorosa escada das reais 
feitas polos curmáns, unha por José Parada e outra por Domingos 
Ayaso. 

Na de José podemos ver un alegre estampado friky, que non ten nada 
que ver con o uso das tradicionais costumes. 

Epílogo 

Nunha mesma casa, na que entraban por unha  porta tres materias 
primas básicas, logo saía triunfal a xoia que solca os mares das Rías 
Baixas :A DORNA! con todos os seus pertrechos e enseres. Preguntei 
pa onde a levaban e dixéronme que  ao porto  Aghiño-de-ves e logo 
votala o mar.  

Nesa casa éranche carpinteiros de ribeira, éranche veleiros e éranche 
cordeeiros.Éranche unha familia deauténticos creadores de vida 
mariñeira! 

 

Coido que ben poucas veces se poden dar tales coincidencia nun mesmo 
seo familiar e é por iso que me decidín a recordalo, dunha banda como 
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homenaxe a  singularidade e desinteresado bo facer  e  doutra porque 
paga  a pena non se desmemoriar duns oficios que están no só a piques 
de desaparecer como tales,  senón tamén da memoria colectiva dun 
tempo que non fai tanto. 

Coma o que ten os papeis mais prestos pa entrar no esquecemento e 
como ademais meus curmáns aínda conservan os trebellos  de fiar e 
algún que outro monllo de chorrillo case que podrecido despois de 
corenta anos (aínda non sei como non llos roeron os ratos), puxémonos 
a gravar en vídeo esta faena (a calidade é o de menos), un pouco por 
divertimento e outro pouco pa que quede coma un recordo noso e de 
quen lles poida interesar estas cousas, e dende logo, dende o mais 
sentido rispeto e cariño que esta xente sempre merecidamente se gañou 
e que deles, de natural, xurde a cotío. 

 

 

 

 

 

 

              ONTE       OXE 

Vistas comparativas de Aghiño-de-ves 

AGRADECEMENTO a toda a familia dos DE  ROQUE de 
Aguiño, José e Juanito cos seus fillos, do curmán Domingos e a 
inestimable axuda coas fotos do, tamén curmán deles, sempre 
desinteresado Tucho Parada. 


