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REFLEXIONS SOBRE 0 ESTADO ACTUAL DAS ACTIVIDADES
PESQUEIRAS GALEGAS..

Con esta breve reseña da Historia da Pesca en Galicia

pretendemos dar unha visión dun sector de importante relevancia

a nivel da pesca europea e mesmo mundial, sobre todo ata hai uns

anos. Unha relevancia que se remonta á Idade Media, e que a pesar

dos distintos atrancos e avatares que foi pasando ó longo dos

séculos, constitúese no primeiro sector industrial galego, que

na realidade, segue a ser hoxe en día o sector autóctono máis

importante da nosa industria.

Desta visión lonxitudinal do sector no tempo pódense tirar

moitas consecuencias, e sobre todo infinidade de coñecementos

sobre técnicas e artes de pesca, formas de organización,

comercialización, e transformación dos productos pesqueiros,

etc., e contemplar a adaptación ás circunstancias cambiantes ó

longo do tempo.

0 cal xa é historia, pero historia que trascende á mera

recoupilación de dados, pois gracias a ela podemos coñecer

diversos problemas polos que atravesou o sector que tiveron a

correspondente resposta. 0 máis interesante é constatar que
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introducción

problemas pesqueiros tan actuais como o acceso ós recursos, a

sobreexplotación das actividades pesqueiras, 0

sobredimensionamento de certas flotas, a busca de actividades

pesqueiras alternativas e mercados para os seus productos, a

ordenación pesqueira ou os conflictos xuridiccionais, xa se daban

séculos atrás. E ahda que noutra medida e en distintas

circunstancias, propias do correspondente momento histórico,

deberiamos aproveitar ese cúmulo de experiencias, coas que moi

poucos paises da importancia pesqueira do noso contan, para

informar as medidas a adoptar nalgúns casos, tanto a nivel

empresarial como institucional,

0 traballo ei! o resultado da combinaci0n da consulta de

fontes bibliográficas eomunmente eoñecidas por un lado, e por

outro da cuantiosa documentación recompilada e estudada durante

anos polo Grupo de Pesca do Departamento de Historia e

Institucións Económicas da Universidade de Santiago de

Compostela.

En Compostela, a 30 de Xuño de 1995.

3



introducción

En Galicia a pesca é unha actividade con tradición milenaria

que se remonta máis aló da cultura eastrexa, pero será a partir

da Idade Media cando constatamos a existencia da mesma como

actividade organizadal Nalgiíns portos converteuse desde moi cedo

na actividade principal, como na vila de Pontevedra (o maior

nMcleo urbano galego da Idade Media), onde toda a actividade

xirava arredor da pesca (tamén do comercio de diversos

productos), e do Gremio e Confraria de mareantes do Corpo Santo,

que estendla a súa xurisdieción máis aló do que hoxe coñecemos d

como Rias Baixas, o que nos pode dar unha idea do seu poder e

importancia.

A importante actividade pesqueira do litoral galego desde

a Idade Media apoiábase nun tamén tradicional comercio marátimo

de sardiña salgada (e en menor medida en fresco) co sur do Miño,

onde se aprovisionaban as embarcacións galegas das salinas de

Aveiro. E tamén co su da Península e co litoral Cantábrico. Unha



pesca tradicional

parte menor introducíase terra adentro.

Non só a pesca, senón toda a sociedade e a actividade

económica en xeral desenvolvíanse baixo as relacións feudais

propias deste período histórico, concretándose de forma

específica nas competencias xurisdiccionais da Coroa, da Igrexa,

do Concello, e do Gremio nos portos en que a actividade pesqueira

era importante. Neles aparecen as primeiras organizacións de

mareantes, arredor das cais se artella a vida social e económica:

os Gremios eran os organizadores de todas as actividades

pesqueiras, como veremos en adiante,

As Artes de Pesca reflectían o nivel organizativo e a

conxuntura socioeconómica particular de cada porto, Aínda que

coexistían distintos métodos de extracción, que ás veces se

complementaban entre si, nuns portos predominaban grandes artes

de Cerco colectivas, como 0 Cerco Real e a Traífia, e outras

menores, tamen de cerco, como as Rape-tas, Sacadas e Chinchorros:

e noutros as artes familiares de enmalle,. fundamentalmente o

Xeito. Todas estas artes empregábanse na captura da sardtia,

especie básica da pesca peninsular pola sua abundancia nas rias,

e porque era a que tradicionalmente se salgaba por ser o de máis

fácil manexo e e%aboración, Por estas razóns convértese no

produto de maior inclinación comercial do Antigo Réxime en

Galicia. 0 peixe era elaborado polos propios pescadores e as stias

familias nos loxes de salga, en bodegas, ou nas mesmas casas,

collendoas unha por unha para realiza-lo escachado, operación de

limpeza previa á propia salgadura, botándolles posteriormente o
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pesca tradicional

sal 0

0 seu rin~ipal mercado esta

se vía en pataches,

cascotes as terra a dentro

asrieiros. mais, a sardio utiliz&base ~omu~ente como cebo

ara a es con artes de anzois.

Nun s 0 plano estara)an: a pesca ue se capturaba con

e con Coceen entro como fór s rías: 0 con

rimitivo galan 0 Espinel e tamén á

sardiña; a o badeíxo,

con zois (cordel), voz tes & arel%os. Estas tres especies

ran RSfO as en cecial ara a súa comerciabización,

iri ó interior en-insular.

os mesmos mariñeiro , individuabmente,

ou polo remio, ic&banse & esea,

s eixe.,

maior importa is da de sar e pescada e a do

congro), nse de forma organizada  e sempre dentro 0 que

S ~ntende por esca de baixura, 6 que se limitaba a pesca

Complementáb se as costeiras co m isqueo,

ares da cost ~on~t~t~es~ rimeiro momento nun

ramo im tant esea e mo ocorraa coa ostra,

ue se es cantida ares como Carril,

uerio, U e

os do inte ior peni~s~~ar~



pesca tradicional

Tamé ortancia a captura do polbo, non só pol

cción senón orque na súa ca laboración

anse os ~a~íñeíros ue pola súa i e

ían saír a mare rvía de ali nto

comercio c insu.lar,

ue tivo unha relativa importancia  ata 0

0 en por-tos o norte como S.Cibrao,

oi a bãlea, a ca.1 se a raxa (turnan

ro vaise ab ndo a sú

des rición ste m í fero as costas

No r rente &s rtes de pese

( J), era maior sixía un eleva

razón poba que era 0 referente fu~~arne~ta~  das Brdeanz

n formados 01: pezas ortaban os

as entre si e che aban a acada-l

e longo. Para larga-la arte

que tr~~ulaban entre 25 e 30 m~~~ñei~os e 8 ou

uenas ; en total de 70

er oucos s que tiñan áa maiorí

e para a formación

ó con-t n co

ía

a imilar á

arción simiäar

ios; com mentaba n ocasic5nc 6 Cerco Real,
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pesca tradicional

ue confundía moitas ve es. Tamén est ba moi esten 0 0 uso

e tas, Sacadas ou SBsgas, Chinchorro , todas as-t cerco

0 mesmo tipo, diferenciándose en levar ou non cope (es

co ó final da arte ond sca) e no t año.

or outra

usa á deriva entre as e consis en varios

e unidos entre si, É unha 0 custo e fácil. ~a~exo

só precisa cat

traballan nos xeitos

0: Il.ancha, r

s persoa

unción do

u-tras artes utiliza 0 inmemorial ran a Beta,

se e enmalle de varios anos que se lar aba en círculo; 0 xa

citado ~~~c~o~~o, especie Rapeta equena ~o~~osta por betas

se utilizaba uàares dre~osos: as

ezas que se

outros s; os val larga no mar p

adeixo; a is outras artes e

110s menores 0, como os stros para

ntes especie

rt ro vai

nun entr ivilexios e

os dende as primeiras ~rdenanz 0 Gremio asía

e 156L a me 0 0 secu10

VIII, en l e n stas art a maiorí os por-tos p



pesca tradicional

nza de Pesca Provincia e Pontevedra (1750) ten-t

r os a~andcnados cercos OUtOr ndol

rivilexios frente a outras artes util

rredor da estructura IX?

ncendo todo un ~tramado d

s

corno un sector claramente mere ntil, W pesca e a tra

O S 63US XY3dUCtOS así, u marcada vQcaci~~

comercial,

0

titu~aridade das artes e aparellos diversos, das %

e dos laxes e almacéns

entro do Gr

esta ex-s ctiva: os atalieisos dos cercos ocupan un lugar

~r~vi~e~~ado~ psr recaer neles a función

esta arte; por outra part

galeóns e 1 frente aos que a anos e rede

armar as art s, e aínda os ue só aportan tr babão, Na

comercializ ctores abasta

tasios dos vasc para Q tra~s~~rte-

e re



pesca tradicional

e como podemos o rvar no cadro nP 1. De esta forma, des

unha racción esca á re dos

roprietarios dos galeóns, e arcacións ou redes*

ue s

orma arsedor da pese comercio capa

ocia1 Gwf= autores como uesía

marítima" (~t~~~~í~os~  mordimos semios, ~omer~ia~tes

eix algado, tadores, a OIXS "corsa~~os~~ Yerr

roprietaríos

econ6micos ara investir na activi

n fondos ó finan~iamento 0 sector a trav

canles. A máis destac ovación

SQP1 os mpréstito "'3 1 uesa", "c

de mar", unha especie e préstamo-se

ortos como Vigo, que aojara un

oio á consolidación do tráfico marítimo, ao facilit

recursos aos maribieiros tripulantes das em~arca~ións  mere

para lizar as ex s, pola stia

ente.

ale

VI a ~orner~ial~z a co zara

iminu~r, e a esqueira en 1 so un

estane ento, osi com ncia onstituí polo

uro 0 i~cr~ment a su resencia nos rcados



pesca tradicional

medíterr~n s e a c t i v i f i n 0

oñi. s

0 Sículo coincl R en sinalar "

stân nto C-tOr esmo s

mari iros alegos s-t&2 s s.

sí, istim te r raci

f mento

e to

A ñOlE O S

atoriedade de inscri

mar nte, co obxectivo de rec

ctivi

rci

éeulo, ce

II

m ara a

en t o de uerra. río cesax-lt

CoRfroRtaci~Rs~ continúas vas de rn~~i~eiros

ticam paralizaron .

or 0

ivi

I ElS ivers rmas xac fi

ez e mar, os, *e*) tr

CiO isto e

ue a activi

e e trabas,



pesca tradicional

e raiz as ansión 0 co rcio de peixe

rímenos 6 ue ba

sbca para

arando os seus cust

a bas as

es s a nivel

0 técnico, organi

sobre unha base ue ao ~0~~0 culo XVIII ir& qu bsando, como

ítulo seguintew



pesca tradicional
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os inmigrantes cataláns

ese un feito ue vai

mascar 0 d esgueiras galegas ó

longo a, e ata os nosos días. Por esa

oca ~om@%an rsivar 6s costas gale s i~igrantes e orix

reiar on våño “U

aliza on sardifia s a en Cataluñ e no Levante nas siias

via de retorno, n canto ~om~~oban esta actividade

re nta un

~~i~ialment non se estabeleceron de forma

efinitiva, senóR que s precent n anualment ara a eosteira

e veces en almac~~s

~ovisio~a~s, er en Cataluña- erá

nun nto osterior, 0 polos inv 1810,

o o estabeleceme~t efinitivo, ata someter ó seu

c trs1 0 e sal ura s aliza.

6s cataláns, coñ esc

ortarán 0 mu

e ó d sal ura, utor ten cualific do de "puttin

Qut" n esca

£0r s de ucción c italistas), cual~~i~acións



os inmigrantes cataláns

0 erecen c

structura E?SC

ret F mudala lacibns

listas riela),

a súa man intro n aáici novas

àm ou olåc oi-t

tivas ni e Eorzo s t ísnai

cad sca S

son a e a tr n

s m U

tal e como s

iecionario añea

b a 0 concu~

con capturas sup

unha 0 incluso

;à ima de art.

rifi os QS,

os po a súa

ncia s i S



os inmigrantes cataláns

gres e Pal Ci. artes

anzois máis randes e máis eficaces que os

icionais Curric s e Liñas (nun re é posible colocar

moitos máis anzois) ue se usaban para a pesca de diferentes

especies, como 0 congro, a pesca a, ou o besugo.

os cataláns t riln consigo novos méto

ronte ao tra aba-bloso escoc

ón 0 tratamento rdiña unha por unha

destri~all ntes de ser novos fomentador

introducen o méto randes cantidades de f

s nas f&bricas ue van ir construíndo. Este

mais de su le aforro de tem

ermite unha mellar conservación ~onsecuentement

maiores ilidades de comerci

graxa e sar a como subproducto par atentando

a explotación. A vant a do método c

0 scochado e sal 0 son

nulo custo e o~ortu~ida ara os mari~~iros e

as súas miàias: en rimeiro lugar, a forza de tr

na a os nenos e os in~lu 0 os maior

outra a Pe anecerían ociosos empo; e,

iña 65 un pro

ser trata ara a sua conserv nterrado, us

como Q ou mesmo devolto ó mar.

is de aportar as novi

16

mos comentan



05 inmigrantes catalánê

i~i~ra~tes cataláns intso

iramar ga á sUa cheg la, senón só

aproveitala para obter eneficios (sen e argo, non

certo que a r a COl2.S uir o seu 0 ctivo as

bles no sector), N ó van

e fasán coa

e xeitos ofien a pescar á te) e inclu

ue sán da arma

on formas rizadas

diantas ca s aos m iñeiros, co sta~~ec~an

esta r iron 0 uso d

a colleit ue non lles eran

De x-do coas ac van control

ouco a ouco 0 sector. emais, ue moit

das ~im~tacións que afectan ós mariñ

as faenas esca son eludidas nsc non se som

ós remio; non están af

masiñeisía á A an estar matriculados na sI=pa t

natal); nin satisfán os im ostos e cargas

a comercializ os seus pro

lo, sem ne n ar 0

0x2..

o t ra co

e

e P ar SF

e útiles a esca.

outra serie e activi es de c



os ínmigrantes  cataláns

e incluso ao contra

duras do estanco, com

al con Portugal

n-t0 as novidade

alega 0 setecentos,

istente e as activid

amentais para entend esenvolve

sector: sen embargo, as claves do seu éxito e posterior inìo

as actividad ebemos buscaflas nout~os

actores que teñen inci iramar g

s í , en canto ás s son

por custo, ós mari~eiros, ero non ó s-trato

superlbor dos premios ur~~es~a maríti

nos referiamos no capítulo anterior. Tal e como odemos ob

no cadr nQ 2, as 38 istentes nas las

en 1775, 13 (1/3) eran ro~rieda

novas técnicas pesca ao

oñecidas ante~~o~rn alicia, onde

x-ros (os que tiñ e) ofrecían a pos

sta forma nas S.

E en canto á s

cal;

0 Levant

s ola com ara



os inmigrantes cataláns

Pola c2onts esían

c a n v s

a i s e na súa

eom

n con-ta ue 0 n 0  s e r v i c i o ,

si~~ac~óR elles irse fa



QS inmigrantes cataláns

-ademais, cría as con 0 bega na

esca al activi ira alega,

â que ira t a st~uctura do s nte

n

ar un cerco rea1 (704.2 s), e mesmo

a trajea (arr on f

ábega (14 en ser su£ici

traballar, sde terra, rsoas non m

sal ima indi

celeiros

a cmroa, 0 e nos

ando o

nte como ingreso ste in

ar resentar ata

n 1750, para favos

0 sal como materia bksica,

a SU ~bt~~~~~n

d0 stanco e posibiãi

cia inferior ó

collerse ás meneio

ron-te 3.

momento actuaban como garan

ir garantías indivi uais aos sal. s ue n maioría dos



06 inmigrantes cataláns

c s os e ofrecer *

ituación, 179 ir&seãles 0

n moi a 0 acceso a esta

I 0

ue i 0 adores gaàe os, f~o~te

COFI F

agamento ó

ElSé

SectOr'P r 0

OU

finalmente, u ite a ap%icación do

prezrs

só á

initiva 0 sector 0

os seus

e 63 a un zo CQrn

0 anos tiv 1
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os inmigrantes cataláns

istencia tun m do alternativo (0

orver toda a ión) deixasá

á nun momento

n 8 erca a lorece e estase

snsoli 0, ouco a ~omer~i~~tes

sardiña, scala, o*o,

arenen cm. int se na estructu

rtes e

ca,

n resumu, os 6 láns traerlo novas artes de pesca e

salgado; ero isto introducen na

estructura xistente e que reali e activida

os ~e~~~i~~~s das cales s nvian

factores co tricula, 0 stanco 0 eche do Merca

rm~t~rán ir consoli u dominio, ata 0 onto

de que car 10 vanse estabeIl.e

s costeiras a sardinas Cara a 1830,

óns reinantes olas do

acceso ao sal, 0 s etor será ab

-na mb~rcac~óns

iversos a pesca, así s al

realizan as operacións da saL ura (1 remos ue 0

estanco 0 ab a esta i obilización r
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os inmigrantes cataláns

------m-m _____s--_--__cL-I---------------------------------------

LUG PROPRIET IO/NQ PROFI~ION ORIXE

fomentador catalana
Il P. Tornuelle id., comerc. francesa
tt C. Guixeras/Z fomentador
11 P, Fábregas/Z ir 1:
(Il P. Cusí/Z Il 11
Il P. Fábregas/Z 11 ll
II P. Puxales/l II t1

--------------------_b__c _m_____l-__---__------------------------
án catalana

P. Tornuelle/l id., comerc. francesa
Ff C. Guixeres/l
11 F. Angel/1 ., comerc,
______---___--______--------------------------------------------
ueu J, Caminada/1
11 .I comerc.
ll catalana11II
it II ll

-------as.------- __pI________--__-I_-------------------------------
A. Garcia/l matriculado galega

Campe10 P, Lubián/l ?I 11
Poio P. Fábregas/l fomentador catalana
----.““m”.“mms---___-__-_-_-__-----Q----------------------------------

Nola M, Millares/1 matriculado alega
11 EL González/1 ? 11
II J. Alsina/l fomentador

________-_________--_______p____________-----
A. Vazquez/l matricul

It II II
11 tt 11

81 11
F. Outeiral/l <If PI

J. A, Nuñez/l ?S 1s
01 81 J. Fontanals/ II

Vilaxoán 1. Rod uez/l matriculado
Vilagarcí J. I, riguez/l Il
Vilanova ? /1 tq !f
rousa eat

_-__________________---------------------------------------------
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os inmigrantes cataláns

--------s--------------------------------------------------------

” e ente e Total
e stinos atrícula
i iatos" " oa~~a~a "

-----------------------------------------------------------------
3 4 6 5
1 0 7 5

1 8 2 7 4 xxl.3
1 0 8 10 7 3 0

-----------------------------------------------------------------
1908 4 3 6 4 8 3

--------------s--------------------------------------------------

2 5



pesca e revolución liberal

ores catalhs esta

adura baixo ominio

os, a definitivamente, n

costas gale asistimos a unh

mudar& substanc~alme~t@ no que s fir

extracción como de ela oración do dro nQ 4 obs

fins do XX as artes sea utiliza

mesmas que 100 anos ant comerc~a~i%ación 41 á estructura

mesma E isto a p sar de coi ir coa

Liberal" en spaiia, ue r i3S ra 0

un novo modelo conómico,

diferentes ( riedade plena, lib e industria,

ración das estr ras do Antigo R

aínda n (es-i Ga3.Aci.a con moit

peste senti 0 asistiremos á resiva disoliución

e carentes desde 1 corte libe

0 non foi concluinte n 0 mar (ao que se

e nsivo 0 ue se aplicara noutros itos da vida económic

COQ scaso resultado). Por esta época desaparee

efinitiv ente 0 cto da

C l tic erviv rio

asistimos ao desase

ar as ue virón



pesca e revolución liberal

ción dos F r~du~tivos".

6 longo esta nova

a ero OE 0

e 17 1769). s amas

as mallas

e

e outras es osteri Sr

anteriss, na rá

usan-t todo 0

a er

icio eal.

relativo estanc n-t0 OU

ctos > explic cm unka serie

K.imitan úa evslución técnica:

ercados, cous

iciQns reinantes,  como e se

U las,

d e inante, ao Cace%, e anos atrás,

Ola,

esmite a conssà

alá er p constri ó

uisten tovas áre colocación o producto, ao i

F coa rt
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ominan na

of outra parte,

sector en outros s

-0 prezo

cabotaxe (ata cinco v

n i

0

Oã

ue non se e

ue a salga

ind

a~~ste~~mento~

a sua ~~te~ci~n Z O racia, son

0 se3 incorra

tardanza no

-supón ricos ara. ren

econ6micos as f ricas.

cii) u invitaci6 contr 0
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un es~n~mo 0 inv~st~mento  no sector xtractivo Por

co que 0 Pro res0 técnico que a limitado.

~utros factores, como a ausencia de comunicac~~ns int

que limitan pansión dos mercados, ou as ímport

0 do norte

a n mP

impedir a ~iación d e

a certa

do sector, que tamén o afasta de posibles elloras técnicas,

á incertidume que provoca o estanco, a matrícula e a

situación os mercados, ebemos unir a continua

excedente Cataluña, menos ata 0 comezo a década dos 6Q,

Pero, maJA.a todo o sinala Pesca e salgadura serán os

únicos sector s económicos a Galicia 0 século XIX qu

xente ocupa a e que resisten o efecto expulsión da oboac~ón

(ern~~ra~i~n masiva) provoca ola erise económica 1 ue

asola Galicia. Así, a activid e económica da é oca concentraras

cad z máis nos núcPeos da

activi esc

ións,...

i~almente, che 70, iranse remov

que rimen ó sector e rodu~ira~s as transform~~ió~s

29



pesca e revolución liberal

as b ra a súa eríor evolución.
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o boom fresco-conservas

N o  p r i m e i r o tercio do XX asistiremos a unha etapa de

prosperidade sen precedentes no mundo da pesca e transformación

dos seus productos na beiramar galega. Esta xirará, como veremos,

arredor do nacente sector de consevas de peixe e da demanda en

fresco (pescada e besugo, sobre todo) desde diversos puntos do

interior peninsular que se comeza a satisfacer desde os portos

galegos cara a 1885.

Previamente, na década de 188Q, producíranse dous feitos que

van marcar o futuro desenvolvemento do sector:

-A apertura das Liñas de Ferrocarril que comunican Galicia

co resto da Peninsula permitirá a chegada do peixe fresco en boas

condicións aos mercados. Desde 1883 funciona a liña A Coruña-

Madrid por Monforte e Ponferrada, e desde 1885 o empalme Vigo-

Ourense co de Monforte, quedando Galicia relativamente comunicada

co centro.

-Por outra parte, tamén na década dos 80, abríranse as

posibilidades dedesenvolvemento daindustriaconserveira galega,

cando desaparece a sardiña das costas da Bretaña, ata ese momento

primeiro productor mundial de conservas de peixe. En Galicia xa
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se deran iniciativas conserveiras desde a década de 1840 (véxase

cadro nQ S), pero non chegaran a fructificar. Sen embargo, o

feito que estamos a sinalar vai permitir a explosión conserveira

wlf=ga, inicialmente producindo  para marcas bretonas e con

técnicos tamén da Bretaña, e logo xa consolidándose como o

primeiro sector industrial autóctono da historia de Galicia.

Desde 1885, a expansión da nova industria nas costas galegas será

imparable (ver cadro n9 6).

AS TFtANSFOFtl't?CXONS  TECNXCAS.

A resultas dos acontecementos relatados, a demanda de

productos da pesca incrementarase de forma moi significativa, e

se inicialmente as técnicas de extracción foron quen de

satisfacela, pronto resultaron insuficientes e viuse a necesidade

de modificalas en busca de maiores capturas. Nesta modificación

os máis interesados son precisamente os novos industrais

conserveiros (na maioria dos casos antigos salgadores), que

contan cun mercado seguro para as súas produccións en toda

Francia (o mercado que anteriormente surtían as conserveiras

bretonas).

Será así como cara a finais da centuria se vai introducindo

en Galicia unha nova arte para a pesca da sardiña (o Cerco de

Xareta, tamén chamado Trauia, ainda que difire substancialmente

das antigas Traiñas ás que nos referiamos en capítulos

anteriores); tamén se difundirá o uso dunha nova embarcación para
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largar esta arte, a Traineira, a remo e moi rápida e manexable.

0 Cerco de Jareta é un cerco cunha relinga inferior que fecha a

arte no momento conveniente, quedando a pesca presa dentro dela,

tal e como se observa na figura 6.

A nova arte difúndese moi rapidamente nas Rias Baixas desde

o comezo do XX (ver cadro nQ 7), a pesar da oposición de

xeiteiros e boãicheiros, que temen a baixada dos prezos da

sardiña, xa que presenta notables vantaxes técnicas sobre as

outras artes. Neste sentido, a Xareta vai permitir por primeira

vez ir en busca dos bancos de pesca en lugar de esperalos nas

rias, como ocorría tanto cos cercos, como cos xeitos ou coas

xábegas e boliches, aportando unha regularidade aos desembarcos

antes descoñecida. Así, a industria conserveira, en plena

expansion por estes anos e baseada unicamente  no enlatado de

sardiñas, vese moi beneficiada pola adopción da novidade, tendo

un papel fundamental na súa expansión:

-por un fado, os conserveiros son os principais demandantes

de sardina, asegurando unha saída para a maior producción

que se vai obter,

- e por outro, participan directamente na compra destas

artes ou facilitánllelo aos mariñeiros sen recursosI

En canto ao desenvolvemento da actividade pesqueira de peixe

fresco (como deciamos, basicamente pescada e besugo), vaise
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introducindo desde a segunda metade dos 80 o Vapor nas

embarcacións dedicadas a este tipo de pescas, aínda que xa era

usado antes para o trasporte da pesca das xaretas ata as fábricas

de conservas. 0 Vapor aplicado á pesca vai permitir ampliar o

radio de acción das embarcacións e o manexo de artes e aparellos

de maior peso e volume.

Como resultado da ampliación do mercado para o peixe fresco,

a beiramar galega será testemuña dun proceso de substitución dos

antigos faluchos a vela por pequenos vapores, inicialmente para

mover os palangres cos que se pescaban estas especies, Sen

embargo, con estes aparellos non se obtiña o suficiente producto

para atender a crecente demanda dos mercados, e ademais

apresentan o problema de depender da sardiña (do prezo, das

oscilacións na extracción) para usar como carnada, E así., na

primeira decada do século XX ehegarán anovacions técnicas

outravolta, que mudarán as formas de extracción para a pesca das

especeis do fresco: son os Arrastres ao Bou en Altura, artes de

maior capacidade e rendibilidade, para os que 0 vapor xa se fai

indispesable- Pódense usar en duas modalidades:

-Bou cun só vapor: úsanse embarcacións de 100~200 TRaE3 e

200-450 CV.

-Parella de Bou, con dúas embarcacicáns  de 30-60 TRES e

arredor de 80 CV,

Polos mesmos anos, a presión da demanda e o constante
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aumento de potencia e tamaño dos cercos de xareta comeza a

comprometer a sua eficacia manexados con embarcacihs  a remo;

como consecuencia, as Traineiras vanse substituíndo por pequenos

Vapores Sardiñeiros ou Motoras (ver cadro nQ 8), que permiten

aumentar o tamaño da arte e a súa capacidade (ao poder fechar-se

máis rapidamente), e ampliar o radio de acción das embarcacións.

OS RESULTADOS DAS TRANSFORMACIONS.

Traineiras, Motoras e Cercos de Xareta para a pesca da

sardiña, con destino fundamentalmente á industria conserveira,

e Palangres e Arrastres en Altura (Bou e Parelba) para satisfacer

a demanda en fresco do interior peninsular, constitúen a

estructura básica do sector de pesca e transformados en Galicia

por estes anos: e esta perdurará sen penas variacións ata os anos

da Guerra Civil Española-

Entrementes, e despois duns anos de dificuldades provocadas

pola Primeira Grande Guerra (alza dos custos de producción:

problemas para a importación de estaño e folladelata, materias

fundamentais para a conserva, . ..). o sector segue medrando,

renovándose as embarcacións e aumentando o seu arqueo e potencia.

A renovación axuda á sua vez a consolidación duns puxantes

sectores de Construcción Naval e Construccións Mecánicas, que se

veñen desenvolvendo desde anos atrás, fundamentalmente en Vigo,

Ó final da 1 Guerra Mundial permite este desenvolvemento,
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retornando o fío do ocorrido na primeira década do século, Os

armadores galegos fanse coa propriedade de grandes Trawlers

ingleses dos usados na contenda para dedicar á pesca, que serán

utilizados, ademais doutras embarcacións, no que poderiamos

chamar Primeira Expansión Ocebica das actividades pesqueiras

Galegas, que se produce nos anos 20: bancos de Mauritania,

Marrocos, Grand Sole, Irlanda e o Mar Céltico, expedicións

galegas a Terranova en busca do bacallao,,..

Galicia afirmase nos anos 20 como a primeira zona de pesca

do estado español, tanto para a conserva como para a pesca en

fresco. Sen embargo, a renovación da flota a que nos referiamos

fica paralizada logo do primeiro momento de expansión, A- Grande

Depresión Económica Mundial dos anos 30 vai provocar graves

problemas para a industria conserveira, tradicionalmente

exportadora, que verá como os seus mercados se limitan polo

estabelecemento de continxentes  á importación na maioria dos

países. Os conserveiros  buscarán novos mercados no interior

peninsular, favorecidos polas boas colleitas de sardiña e pola

conquista de novos bancos de pesca, que permiten marcar uns

prezos moi competitivos para as súas produccións,

A vez, os prezos e os Gustos laborais soben a resultas da

política da Segunda RepPíbliea. A renovación da flota paralázase

no momento en que o afastamento e a produetividade dos caladoiros

o estaban esixindo con m&is forza. Mediada a década dos 30 a

flota de pesca galega é xa unha flota envellecida, que non é quen

de atender as demandas que se lle apresentan: faise evidente a

necesidade de substituír vellos vapores de madeira por novas e
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maiores unidades con casco de aceiro, con motores diéseà. e

sistemas de refrixeración a bordo. Pero o sector non está en

condicións de afrontar esta necesaria remodelación.
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CADRO NQ 5

FABRICAS DE CONSERVAS ESTABlECIDAS EN GALICIA ATA 1882,

--------------------_____c______________-------------------------

PROPRIETARIOS LUGAR ANQ FUNDACION
-----------------------------------------------------------------
Francisco Zuloaga y Cia Oza (A Coruña) 1841
Honorato Petelier A Coruña 1853
Alejandro Carreño y Cia Noia 1856
Curbera Hnos Vigo 1861
Miguel Cotofre A Coruña 1864
Buela y Framil Vilagarcía 1866
Peña y Castro A Coruña 1872
Lázaro Fernandez A Pobra docaramiñab 1875
Manuel Goday Vilanova Arousa 1879
Caamaño Noia 1880
Benigno Barreras Vigo 1882
-----------------------------------------------------------------

CADRO NQ 6

ESTABLECEMENTOS DE CONSERVAS DE PEIXE NAS RIAS AGALEGAS EN
VARIOS ANOS. NUMERO DE FABRICAS,

-----------------------------------------------------------------
1885 189Q 1907

-------------------------------- --------------------_s___________
RÍa de Ribadeo 5
Viveiro 1
Ortigueira 1
Golfo Artabro 2 4 9
Coscubión 2
Noia 2 3 8
Arousa 3 4 23,
Pontevedra 1 2 13
Vigo 3 7 46
-----------------------------------------------------------------
Total Galicia ll 20 106
-----------------------------------------------------------------

Fonte (cadros 5 e 6): CARMONA BADIA, JI,
Producción textil rural e actividades marítimo
pesqueiras en Galiza, Tese doutoral, inédita.
Santiago, 1983
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CADRO NO 7

CERCOS DE XARETA EXISTENTES EI? GALICIA,

------------------------------------------------------
PROVINCIA 1901 1905 1908
------------------------------------------------------
Ferrol 17 80 50
A Coruña 124 100 32
Vilagarcía 235
Pontevedra 73
Vigo 134 494 167
---p----_---------o-----------------------------------
Total Galicia 275 674 507
------------------------------------------------------

CADRO No 8

,,,,,,-,,,,,,,,-,-,-,,,,,,,,,,,,,-----------------~--------------
PROVINCIA 1908 1910 1912 1914
------------------------------------------------------
Ferrol 18 29 22 29
A Coruña 18 32 32 28
Vilagarcía 18 5
Pontevedra 4 19
Vigo 4 8 118
------------------------------------------------------
Total Galicia 36 65 84 199
------------------------------------------------------

Fonte (cadros 7 e 8): GIRALDEZ RIVERO, J.,
Aproxtiaqom ao estudo do sector pesqueiro gafe&
no primeiro terco do século XX. Em: Asália,
Monoaráfico n0 2, "Quatro estudos de histeria
económica de Galiaa".
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Finalizada a Contenda Civil en 1939, ábrese unha etapa

caracterizada en España pola Autarquia Económica, que significará

un practicamente total aillamento exterior do estado espafioá no

polatico e no económico ata os anos finais da década dos 50,

Entre outras cousas, esta etapa está marcada nos seus primeiros

tempos pola miseria e pola escaseza de alimentos para atender ás

necesidades da poboación, o que vai provocar o interese das

autoridades no sector pesqueiro como fonte de proteínas, como de

seguido veremos.

Nesta etapa asistiremos ao que V. Paz Andrade denominaría

no seu momento Segada Expansión Oceánica das actividades

pesqueiras galegas, consolidåndose a Pesca de Altura nos bancos

do Grand Sole, e a do bacallao en Terranova despois de %949* No

tsiànsito a esta segunda etapa da expansión terá un importante

papel 0 Crédito Pnstituci.onaP  que acode en axuda do sector

pesqueiro español, a traves das Leis de Protección Industriaã,

desde 1939, Estas Leis pretendían defender e fortalecer a

industria existente no momento, para asegurar 0 maior

autoabastecemento posible na economía española, No sector

pesqueiro van significar un impulso á construcción de modernas
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e máis capaces unidades que fixeran do mar unha fonte de recursos

alimenticios asequibles, apoiando tamén a un sector de

Construcción Naval en crise e con falla de pedidos.

Na nova situación, foméntase o desenvolvemento da flota

industrial ao arrastre en altura, dedicada sobretodo &s capturas

de pescada e besugo. Pero abandónase a parte do sector dedicada

á pesca costeira ou litoral e ás pequenas unidades que collen

pescada ao oordel, palangre ou curricán, que se estaban

desenvolvendo na Costa da Norte, favorecidas pola calidade e polo

alto prezo que acada o producto ao

0 Crédito Institucional tamén

estructural que se vai dar nos

países: conxelación a bordo, buques

auxiliares, arrastres desde popa,

que se dedican,

permanecer& alleo á mutación

sectores pesqueiros doutros

factoría, buques con f rotiñas

0 * ., concentrando todos os

esforzos en aumentar a capacidade das embarcacións existentes.

Co desenvolvemento

altura, os desembarcos

e aumento de capacidade da flota de

das especies mencionadas evolucionan

favorablemente nos primeiros momentos- Así, como observamos no

cadro nO 9, nos desembarcos de -pescada o aumento será

espectacular, desde as 8.567 Tm de 1934, ás 14.919 Tm de 1940,

e até as 61,209 Tm de 1946, máximo acadado no periodo que

consideramos. A partir destes momentos a pescada volve a ver

diminuídos progresivamente os seus desembarcos ata voltar ao

nivel de 1940 na costeira de 1953.

Na flota de grande altura, que se consoli a nas actividades
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a estructura do sector, fican, como deciamos, abandonados á súa

sorte pola administración. Nas actividades pesqueiras de sardiña

as embarcacións carecen de potencia e radio de acción e carecen

de métodos modernos de detección dos bancos de peixe, En

definitiva, as formas de pesca son as mesmas que 30 anos atrás,

A isto debemos unir a escaseza que se empeza a notar desde 1946

nas costas galegas e que fai que a industria conserveira, base

e centro da prosperidade da economía marítima galega anos atrás,

entre nun colapso de difícil saída e opte por diversificar a súa

producción. E así como se empezan a enlatar túnidos, e é así como

a demanda do sector de conservas estimula a pesca deste xénero

de peixes. Sen embargo, a pesca de túnidos en Galicia só se fai

con pequenas embarcacións ao curricán ou á liña cando estas

especies están de paso no seu periplo migratorio. A renovación

da flota tamén se fai necesaria nesta pesca, para transformar

unha actividade pesque-ira estacional en actividade pesqueira

permanente. coas unidades adecuadas, como sucedeu noutros países

nos que xorde nos anos 50 un moderno sector industrial de

conservas de túnidos (bonito e atún).

En resumo, chegados a este ponto podemos diferenciar varios

tipos de flotas dentro do sector pesqueiro galego, que se veñen

desenvolvendo e consolidando en diferentes momentos históricos:

-por un lado, as unidades bacallaeiras (trawlers) de Grande

Altura, que faenan en Terranova.
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-por outro, a Flota de Altura dedicada á captura sobre todo de

pescada e besugo, e tamén rodaballo e linguado, ao arrastre, Esta

flota foi a favorecida e impulsada polo crédito institucional,

que acode ao sector desde 1939, consolidándose a presencia das

unidades galegas nos bancos de pesca do Grand äole e do Atlántico

Europeo.

-unha frota de baixura ou litoral dedicada á sardiña e aos

túnidos, basicamente con destino á industria conserveira, ou ás

capturas de pescada para a venda en fresco, con artes

tradicionais de anzois.

-et finalmente, unha flota artesanal de usos diversos, composta

por unha morea de unidades dedicadas ás máis diversas pescas e

ó marisqueo- Estas dúas últimas flotas son as abandonadas pola

administración, para promover a construcción de grandes unidades

que surtiran a despensa española de alimentos baratos, e que

serviran para impulsar un decadente sector de Construcción Naval.

0 proceso descrito concluirá cando nos anos 50, dadas as

características da flota e as condicións internacionais, se faga

precisa unha remodelación en profundidade, que se afrontará na

etapa seguinte, coincidindo coa apertura e liberalización da

economía española. E isto a pesar de que en esta etapa asistimos

á botadura de novas unidades de maior capacidade, á adopción de

carburantes líquidos, e ás melloras técnicas que se adaptan á

flota mediada a década (buques factoría, buques polivalentes...).
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Ademais, a Autarqula e o proteccionismo, lonxe de conseguir un

desenvolvemento industrial racional (non só na pesca),

significaron un colapso de grandes proporcións para a

construcción naval española (e galega), que coa apertura e

liberalización se ve obrigada a competir con estaleiros doutros

países, nunha situación de clara inferioridade, Este feito, como

veremos, marcará e determinará a política pesqueira dos anos

seguintes.
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DESEMBARCOS DA FLOTA ESPA.@OLA (mil Tm), 1940-1953,

-------c-------------------------------------------------------

TOTAIS BACALLAO PESCADA
---------------------------------------------------------------
1934 387,80 10,09 8,615
. 0 . . * 0 * 0 0

1940 437,18 4,79 14,91
1941 434,82 13,92
1942 452,51 14,53
1943 445,00 2,07 17,28
1944 481,63 3,44 17,39
1945 552,92 ll,15 51,78
1946 570,96 15,56 61,20
1947 540,84 17,58 44,42
1948 503,81 21,29 29,24
1949 518,14 25,22 26,31
1950 537,89 49,31 20,05
1951 546,70 45,83 18,51
1952 548,68 41,03 15,18
1953 568,52 42,84 14,50
-------------------------- -------------------------------------

Fonte: PAZ ANDRADE, Ve, Producción Y
fluctuaciones de las pesquerias. Madrid, 1954.
Apéndices estadísticos.
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A nova etapa que se abre coa liberalización da economia

españala será a da definitiva Expansich Ultramarina das

actividades pesque-iras galegas, en busca de novas áreas de pesca

en caladoiros cada vez máis afastados, e a dunha

industrialización em grande escala con base pesqueira-

Abordamos asá, seguindo de novo as análises de Paz Andrade,

o estudio da Tesceira Etapa da Expansión Oe&.nica das nosas

actividades pesqueiras iniciada coa década dos 60, e

caracterizada polo alargamento do radio de acción das

embarcacións a caladoiros afastados, chegando ó final da década

ata o Atlántico Noroccidental (Boston,., >. A súa vez, asistimos

á introducción dunha serie de melloras técnicas nas embarcacións

(conxelación a bordo, e sistemas avanzados de detección de bancos

de pesca e de orientación náutica), necesarias para afrontar a

pesca neses caladoiros e que na etapa anterior non se chegaran

a abordar decididamente. Nace así unha nova xeración de buques

pesqueiros: arrastreiro conxelador por un lado, arrastreiro con

rampa a popa, marisqueiro conxebador, arrastreiro factorza,

atuneiro conxelador, factoría fariñeiro polivalente, etc,
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Como consecuencia mais inmediata, podemos observar que o

volume de capturas aumenta de forma apreciable entre 1960 e 1970

(véxase cadro nQ lo), pasando de 969.900 a L586.000 Tm., volumes

que non se teñen volto a acadar na flota española ata o momento,

A expansión e mellora técnica da flota de pesca terá lugar,

de novo, co Crédito Institucional como soporte fundamental. A Lei

de Protecci0n e Renovación da Frota Pesqueira de 1961 potenciará

0 sector pesqueiro, cada vez máis importante na oferta de

alimentos, tentando asegurar un nivel aceptable de consumo sen

excesivos custos, e tamén o autoabastecemento pesqueiro do

estado.

Sen embargo, esta mellora e modernización da frota acomete-

se sen medidas paralelas de investigación, comercialización,

estructuras empresaríais, etc., como xa sucedera vinte anos atrás

coas leis de Protección Industrial. Ademais, o crecemento da

flota derivouse do intento de superar a gravisima crise que

padece a construcción naval española, esquezendo, de novo, as

flotas eosteira e artesanal, que ben se puideran ter desenvolvido

te asegurar unha subministración regular e abundante) @On

pequenos investimentos e cunha verdadeira política pesqueira da

que sempre se careceu. Todos os esforzos volcáronse na parte

industrial do sector, na conquista de caladoiros afastados ós que

as unidades galegas chegan (Boston e o Atlantico Noroeste,

Noruega, Arxentina, Sudáfrica... ), coas tecnoloxías pesqueiras

mais avanzadas e as unidades máis capaces. No cadro nQ 11 (en
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dados referidos ao conxunto español), podemos observar como entre

1961 e 1975 a flota de grande altura incrementa substancialmente

a sua presencia, pasando do 1% ao 4% en número de embarcacións

e do 17% ao 44% da tonelaxe.

A partir desta situación, España configúrase como unha

potencia pesqueira a nivel mundial, en canto a flota e

desembarcos, sendo Galicia a principal zona pesqueira do estado-

A análise da evolución do sector nesta nova perspectiva,

permítenos constatar un aumento substancioso das capturas da

frota pesqueira española (e galega), como se reflectáa no cadro

10. Sen embargo, os rendementos en relación tanto á tonelaxe como

ao número de embarcacións (o que se conoce como rendementos

técnicos) descenden, tal e como podemos comprobar contemplando

os cadros 12 e 13* 0 resultado 6 que desde 1964 as capturas

evolucionan a un ritmo menor que a tonelaxe dos buques e o seu

número, compromentendo seriamente a rendibilidade dunha

explotación, a de Grande Altura, euns custos mui elevados.

Mentres isto sucede, as actividades pesqueiras tradicionais

están en proceso de desintegración, entre outras razóns polo

esgotamento de tradicionais caladoiros e porque apresentan unha

dependencia excesiva da comercialización, tanto nos inputs, como

nos seus productos (control desde o lado da demanda coa poxa á

baixa): e ademais, de novo son marxinadas pola '"política

pesqueira", se é que existe.

A flota costeira ou litoral, mais abundante que a de altura
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ou grande altura pero esquecida pola administración, deberá mudar

a súa estructura para sobrevivir: tenderá á mellora tecnolóxica

que posibilite un aumento dos rendementos técnicos, cando os

factores de mercado tamén están actuando na dirección do seu

desmembramento.

Como resultado do proceso de expansión iniciado ao comezo

dos 60, e logo das transformacións operadas, o sector pesqueiro

presentaría a seguinte estructura na década dos 70:

-Unha Pesca Artesanal e Costeira, con multitude de artes:

xeito, volanta, trasmallo, tarrafa, rapeta, boliche, xábega, bou

de vara, parella, bou de fondo,,.. Esta flota concentraría a

inmensa maioría do total de embarcacións e da tripulación, pero

ten menor significación en canto á TPIB e ademais é unha flota

envellecida, e con graves problemas de realización nos mercados.

-Unha

expansión,

Flota de Altura, consolidada na anterior etapa da

con embarcacións maiores e máis potentes que faenan

con artes de arrastre en caladoiros de Marroeos, Mauritania, e

o Atlántico europeo, en busca de pescada, rapante e cigala.

Representaría unha pequena porcentaxe das unidades da flota, pero

un maior peso no total de TRE3 e tripulación.

-E unha Flota de Grande Altura, constituída por buques de

nova xeración (conxeladores, factorías e bacallaeiros), que faena

en bancos afastados no Atlántico Noroccidental, no Atlántico
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Austral e no Sur de Africa. As sGas principais capturas serían

a pescada, o calamar e os cefalópodos. Esta flota é minoritaria

en número, pero concentra cáseque a metade da tonelaxe.

Sen embargo, mediada a década, e por diferentes razóns que

pasamos a analizar, o sector comeza a tocar fondo, arrastrado

pola crise da parte industrial do mesmo: o seu modelo de

crecemento está esgotado. Este modelo basearase no aumento da

capacidade das embarcacións e na mellora técnica, pero sen

programación, provocando unha situación de inviabilidade dada a

dispoñibiàidade de recursos pesqueiros a nivel mundial,

Desde 1940 en adiante as perspectivas da flota galega

tórnanse neste sentido moi sombrías, ante a problemática

situación do acceso aos caladoiros internacionais, base das novas

actividades pesqueiras desenvoltas desde ã96L Nesta situación,

manter a explotación das actividades pesqueiras de altura en

niveis de captura que aseguren un rendemento sostible para a

flota presentase moi problemático, cando os custos son moi

elevados.

Fernando G, Laxe diferencia dous tipos de factores que

explican a situación do sector e provocan a erise pesqueira:

1) Factores Pntemos ao propio sector, 0 crecemento

incontrolado das embarcacións sumado á inexistencia dunha

política de conservación dos recursos provocan, segundo a análise
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de Laxe, sobrepesca (situación na que o aumento das unidades non

provoca aumento das capturas, senón descenso, e que se está dando

a nivel mundial), que a súa vez fai baixa-los rendementos nun

momento en que f dada a situación de crise económica xeraã

(lembremos que estamos iniciando unha crise económica mundial de

graves consecuencias, a Crise da Enerxía), os Gustos medran.

Asistimos a unha crise xeral da flota pesque-ira provocada

por factores inherentes ao sector: baixada da producción e dos

rendementos, sobrepesca, alza dos custos, incertidume,..., cunha

flota que ademais está sobredimensionada, e con grandes volumes

de capitais comprometidos na explotación dos recursos.

2) Factores Externos. A flota fora construida e desenvoíta,

baixo o amparo do Crédito Institucional, en función dos

principios de Mar Libre e Inestinguibilidade  dos recursos. Pero

estes principios quebran definitivamente na década dos 70,

pasando os gobernos dos países con costas a defender os conceptos

contrarios de limitación dos mares.

Xa desde os anos 50 vanse establecendo zonas exclusivas de

pesca en diferentes países: Islandia, Corea do Sur, Sudáfrica,

Turquía, Nova Zelanda, Australia,..*  Desde 1973 xeneralízase a

ZEE (zona económica exclusiva) de 200 millas para os paises

riberefios (na CEE en 1977). Para a flota galega queda a salda dos

convenios bilaterais, as empresas mixtas ou o pagamento de

cánones sobre as capturas nesas augas, agora limitadas.

Dada a abundancia de embarcacións en augas internacionais
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e xurisdiccionais doutros paises (léase Marrocos, Mauritania,

Senegal, Noruega, Canadá, Arxentina, EE.W, a CEE) a nova

situación preséntase complicada, tanto que poderla significar un

repregamento e amarre da mesma,

E fronte a esta situación, como diciamos liñas atrás,

atopamos as outras partes do sector pesqueiro abandoadas á súa

sorte pola administración, cando, con pequenos investimentos e

urha polltica pesqueira racional, poderian oferecer caãidade e

variedade aos mercados,

En resumo, a crista pesqueira débese aos seguintes grupos de

factores:

-Bioïóxicos. 0 descenso dos rendementos técnicos provoca un

aumento do esforzo para manter un nivel de producción rendible,

0 cal provoca esgotamento.. Éntrase asj: nun círculo vicioso no que

os intentos de aumentar a produetividade deveñen en escaseza e

esgotamento do caladoiros, o que 6 súa vea provoca unha baixada

dos rendementos.

-Políticos, centrados na xeneraliaaeión das ZEE nos anos 70.

-Económicos. A descapitalización das empresas pesqueiras de

altura 6 patente ao final da década. 0 descenso dos desembarcos

(notado desde 1975) ten que compensarse conquistando novas áreas

de pesca, o cal representa un custo suplementario; a medio prazo,
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a descapitalización da empresa é a consecuencia Tóxica, tendo en

conta as novas limitacións das ZEE.
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CADRO NQ 10

EVOLUCIONDBS CAPTURASDA FLOTA ESP2U?ULA, 1963-1980 (mil Tm)
------------------------------------------------------------
ANOS TM ANOS TM
---------------P--------------------------------------------
1963 1117,o
1964 1201,l
1965 1334,2
1966 1352,7
1967 1432,l
1968 1500,l
1969 1481,7
1970 ã586,O
1971 1576,O
-------------------o-------------

1972 1515,4
1973 1554,7
1974 1483,9
1975 1497,3
1976 1451,2
1977 1369,5
1978 1353,o
1979 1180,O
1980 1231,7
----------------s--------

Fonte: Elaboración consonte a datos recollidos
en: GONZALEZ LAXE, F., El proceso de crecimiento
del sector pesquero español, 1961-1978.  A Coruña
1983; e VARELA LAFUENTE, M. e outras, Economia de
la pesca: marco estructural y gestión de los
recursas.  REAg, 160/2, 1992, pp. 11-47.
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CADRO NC! 11

DISTRIBUCION PORCENTUAL DA FLOTA POR TIPOS DE PESCA,

-----------------------------------------------------------------
1961 1975

----------------_-__---------------------------------------------
FLOTA numero tonelaxe número tonelaxe
-----------------------------------------------------------------
Gran Altura l,O% 17,1% 4,0% 44,5%
Altura ll,O% 40,6% 8,8% 31,5%
Cost./Artes. 88,055; 42,3% 87,2% 24,0%
-----------------------------------------------------------------

CADRO NQ 12

EVOLUCION DAS CAPTURAS DA FLOTA PESQUEIRA,  19644971,

-----__----___-s---L--------------------------------------------

Capturas Flota
Anos Mil Tn Indice TRB Indice Capt/TRB
----------------------------------------------------------------
1964 1201,l 100 445400 100 2,70
1965 1334,2 111,08 491459 110,34 2,71
1966 1352,7 112,62 515357 115,71 2,62
1967 1432,l 119,24 568196 127,57 2,52
1968 1500,l 124,89 604687 135,76 2,48
1969 1481,7 123,36 642061 144,15 2,31
1970 1586,0 132,05 653191 146,65 2,27
1971 1576,0 131,21 658664 147,88 2,41
-----------_--------_I__________________------------------------

Fonte (cadros 21 e 12): GONZALEZ LAXE ,. F., a
proceso de crecimiento del sector pesquero
español, 1961-1978, A Coruña, 1983.
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CADRO NQ 13

LI______-______-____---------------------------------------

ANOS Tn/TREl Tn/Embarc. Tn/Trip.
------------p-------_____e__-------------------------------
1965 2925 85148 11273
1966 2188 86552 11283
1967 2040 89502 11270
1968 1975 88321 11319
1969 1874 85005 11986
1970 1856 79519 10984
9971 2002 85629 12230
1972 1983 83976 12310
1973 1932 82334 12286
1974 1703 75664 11316
1975 1662 77091 10912
1976 1613 75933 11498
1977 1466 70556 10677
1978 1770 78929 12820
__-____-_____Q_________pII______________-------------------

Fonte: GONZALEZ LAXE, F., El proceso de
crecimiento del sector pesquero español, 1961-
1978, A Coruña, 1983.
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como xa se comentou no capítulo anterior, desde 1973

xeneralízase a instauración das ZEE para os países costeiros, con

grande repercusión para as flotas galegas de altura e grande

altura, que viron comprometida a sua actividade nos caladoiros

habituais. Non se trataba dun feito aillado, senón que formaba

parte dunha estratexia mais ampla de control dos recursos

pesqueiros mundiais que incluía aspectos comerciais.

Un dos principais escenarios desta loita foron os países

comunitarios e as suas costas- Cotas e licencias de pesca foron

reducíndose alí para a flota galega ata o momento en que se

asinou o Tratado de Adhesiún de España e Portugal en 1985.

Mentres tanto, no estado español empezábase a tomar máis en serio

a ordenación pesqueira, esquecida na euforia da expansión das

anteriores décadas. Por outra banda, a acuicultura vai acadando

importancia como forma de explotación dos recursos pesqueiros,

con un soporte empresarial distinto.

Detrás das medidas conservadoras da CEE estaba, ademais da

intención de protexer os stocks, a posibilidade de mermar a flota

espafiola e o seu futuro como competidor e como próximo membrs da

Comunidadeo
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Segundo as instancias oficiais, a entrada no mercado

comunitario, desvanecería o clima de incertidume en que se

atopava 0 sector, en particular no relativo ao acceso a

caladoiros comunitarios. Pero, na realidade, sucedéronse

episodios como a conflictiva lei británica de rexistro de buques

(Merchant Shipping Act), o descenso brusco dos prezos, á vez que

se reducían as posibilidades de pesca nas zonas habituais (NAFO,

Illas Malvinas e Namibia, principalmente) ben por presións de

países como Canadá (na zona do atlántico noroeste) ou polo

preocupante estado dos stocks noutros.

A frecuencia destes acontecementos, así como a escasa ou

nula resposta comunitaria ante os mesmos, encheron de incerteza

e preocupación ao sector sobre o futuro das empresas extractivas,

temendo os armadores que as autoridades europeas optasen polo

chamado "modelo alemán" (baseado no desenvolvemento da industria

transformadora, deixando a extracción en mans dos países que

posúen os recursos nas súas augas), fronte ao modelo seguido ata

daquela no estado español de consolidación e potenciación da

industria extractiva.

Deste xeito, a entrada na CEE en 1986 non eliminou a

incestidume no sector pesqueiro, e por riba supuxo fortes

discriminacións e restriccións para a flota galega e española,

e mesmo na práctica empeoraba a situación anterior â adhesión

respecto de terceiros países. Ademais das disposicións de

carácter xeral, o Tratado de Adhesión á CEE, regulaba o acceso

aos recursos comunitarios, a xestión dos acordes internacionais
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actividade, coa conseguinte repercusión na eficacia das unidades

productivas a través dos custos de producción, relacionados tanto

coa dimensión da flota como co estado dos recursos.

Así mesmo, os mecanismos de regulación aplicados desde as

distintas administracións eran insuficientes e inadecuados, e non

contemplaban as peculiares características neste sector do factor

traballo, como a forma de vida dos traballadores, a forma de

salario, a xornada laboral e o alto nivel de risco. Estes

aspectos non contan coa suficiente protección legal, 0 que supón

unha elevada conflictividade no sector, Se a estes problemas lle

engadimos o empeoramento da situación das empresas pesqueiras no

mercado ante o aumento da competencia internacional, podemos

afirmar que o sector se encontra nun estado realmente alarmante.

Esta situación xerou unha especial atención por parte das

distintas administracións, polo que se formulou como obxectivo

prioritario en materia de pesca a protección dos recursos e,

consecuentemente, a recuperación dos caladoiros propios, Neste

sentido, foron promulgadas a LeT de Pesca (Maio do 93), o Decreto

de establecemento dos permisos de explotación (Xuño do 93) e o

Plan de Ordenación dos recursos pesqueiros e marisqueirss de

Galicia, elaborados pola Xunta de Galicia. E a Refozma da

Política Pesqueira Comunitaria, que entraría en vigor o 1 de

xaneiro de 1993*

A Lei 6/1993, do 11 de Marzo, de pesca de Galicia, que ven

derrogar as leis (vixentes dende 1985) de ordenación marisqueira
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e cultivos mariños, marca notables diferencias no contido de

fondo, sendo máis abondosa en definieións e clarificadora de

competencias, Presenta unha czerta vocación reguàamentadosa e,

sobre todo, apunta a unha finalidade conservacionista dos

recursos desde a visión biolóxica, Na esfera productiva achega

un cambio formal importante, aínda que mantendo o mesmo fondo

xurídico xa existente: o requisito do denominado "permiso de

explotación" para. pescar, mariscar ou recolectar algas, 24

novidade máis relevante, desde unha perspectiva económica, é a

posibilidade real de xestión autónoma dos recursos por parte das

organizacións de pescadores e mariscadores En calquera caso,

semella un fallo notable non completar este novo eorpo xurídico

cunha referencia explícita ao fomento da profesionalización desta

actividades

A finais de 1992 presentouse publicamente o Plan de

Brdenación dos Recursos Pesqueiros e Marisqueiros de Galicia

elaborado pula Consellería de Pesca- Q obxectivo que se trazaba

neste Plan era propon: medidas correctoras, necesarias para a

rendibilizacion e modernizacicán do sector pesqueiro, tratando de

asegurar a conservación dos recursos e do medio ambiente para

garantir a existencia dun sector pesqueiro forte, saneado e

competitivo- Sen embargo, detrás deesta declaracion de åntencións

estaba o sobredimensionamento da flota e a sobreexplotación dos

recursos, aínda que o Plano amosa certa vontade polktica de

mellorar a actual situación das actividades pesqueiras Así p

desde o punto de vista economice o plano apresenta certas
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limitacións, pois as recomendacións baséanse primordialmente en

criterios biolóxicos, sen ter en conta axeitadamente ooutro tipo

de factores na realización das ditas propostas. Isto reflectiuse

na práctica nas continuas dificuldades para aplicar con

efectividade as medidas de regulación establecidas ata o momento

nas augas galegas,

No ámbito da producción, do total desembarcado nos portos

galegos de peixe fresco e salgado, e peixe conxelado, a

contribución de ámbolos tipos de flota á producción en peso é moi

semellante* Non así en canto á valorización dos respectivos

productos no mercado, onde se valora en case o dobre o peixe

fresco e salgado, respecto do conxelado.

Se analizamos a evolución temporal da producción entre 1976

e 1992 (cadro nQ 14), podemos constatar o aumento xeral durante

a decada dos oitenta nos desembarcos da flota conxeladora,

motivado fundamentalmente polo acceso aos caladoiros das Malvinas

e Namibia, A gradual expulsión dos primeiros a mediados da década

non se traduciu nunha dsminución da producción debido ó

desprazamento destes barcos a Namibia. Sen embargo, o posterior

feche destes últimos caladoiros ós barcos de pavillón español en

1990, perante o práctico esgotamento dos recursos, supón un

brusco descenso nos desembarcos. Reducción que non se repite no

ano 92, ao que tamén contribuíu o efecto positivo dos movementos

de readaptación da flota.

En canto ós desembarcos de peixe fresco e salgado a
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tendencia xeral é descendente, provablemente  debido ó baixo

rendemento dos recursos propios e á mala situación dos

bacaàlaeiros.

No referente á situación laboral, o sector pesqueiro emprega

aproximadamente a 3CLQOO persoas (segundo o Censo de Poboación

e Vivenda, ano 1991) o que supón o 3,4% da poboación ocupada en

Galicia, e ten a 4633 persoas desocupadas, o que supón unha taxa

de desemprego na pesca dun 13,21%, cifra lixeiramente superior

á taxa total de paro galega (12,2%),

Traducida á práctica, a actividade pesqueira en augas

galegas está sometida a condicións diferentes segundo o tipo de

actividade pesqueira. As flotas máis significativas son as de

Cerco, Arrastre e Palangre.

A actividade pesqueira de cerco dedícase fundamentalmente

á sardiña e ao xurelo: a slaa regulamentación foi fonte de

conflictos no seu día entre pescadores e tamén coa

Administración.

A flota de arrastre (fundamentalmente de pescada) tamén

viveu varios altercados nesta década e a principios dos 90,

particularmente a raíz da publicación do Decreto da Xunta

(Decreto 262/91) que estableceu o descanso semanal obrigatorio.

Cl confl.icto tamén estivo presente entre palangreiros e

volanteiros na desputa de caladoiros.

Outra actividade pesqueira importante efectuada en augas

galegas é a do atún branco ou bonito do norte, para a cal se
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utiliza o sist (unhas 18 liña pola popa cun anzol

na unta).
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sector pesqueiro arxentino.

Os conflictos tamén se agudizaron na flota de grande altura:

en setembro de 1993 xorde unha polémica (que segue sendo

actualidade, ó igual que o grave conflicto con Marrocos a

principios de 1988) na Comisión da Organización de Pesca do

Atlantico Norte (NAFO) diante da proposta canadiana de impedir

temporalmente a actividade dos buques europeos, proposta que

daria paso á "guerra do fletán" en datas recentes. 0 desenlace

deste conflicto puxo de manifesto, unha vez máis, o pouco

interese das autoridades europeas por mellorar a capacidade

extractiva do sector, preocupándose máis dos aspectos de

transformación e distribución do peixe. E sobre todo do goberno

espaiiol, que utilizou o sector pesqueiro como moeda de cambio

desde a sinatura do Tratado de Adhesión, no cal se estabeleceron

condicións fortemente discriminatorias para a nosa flota e para

a do resto da pesca peninsular, que se evidenciaron sangrantes

en determinados momentos, en especial con motivo das negociacións

de adhesión de Noruega á UE,, pero tamén en conflictos como os

recentes con Canadá (guerra do fletán), COR Marrocos, e con

países da UE como Francia (guerra do bonito) e o Reino Unido e

Irlanda (Irish IBox),
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CADRO NQ 14

EVOLUCION XERAL DAS CANTIDADES DESEMBARCADAS. 19764992.

----__-__-----_-----------------------------------------------
ANOS TOTAL FRESCO E SALGADO CONXElADO
----_______---_-_---------------------------------------------
1976 538,7 284,6 254,l
1977 413,5 254,8 158,6
1978 391,6 230,5 161,2
1979 475,6 233,l 242,5
1980 493,3 247,8 245,5
1981 434,5 273.2 161,4
1982 424.6 269,4 155,2
1983 424,6 257,5 167,l
1984 480,8 280,6 200,2
1985 484,l 276,2 207,9
1986 440,6 263,6 177,o
1987 482,7 276,3 206,5
1988 508,6 263,4 245,2
1989 476,9 222,6 254,3
1990 473,3 216.0 257,3
1991 394,3 203,6 á90,8
1992 422,9 207,O 215,9
____________--__----_p_____s____________---------------------

Fonte: A ECONOMIA GALEGA, Informe 19924993.
IDEGA-USC. A Coruña, 1994.
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