
A ACTIVIDADE BALEEIRA 
 

Ata o momento todo apunta ao século XIII e aos vascos como referentes do inicio da 

actividade baleeira en Galicia. Na Baixa Idade Media hai algún indicio documental de 

actividade baleeira na Costa da Morte (quizais en torno ao Cabo Tosto). Sen embargo, non é ata 

o século XVI cando esta experimenta un gran auxe expandíndose, de man dos franceses aos 

portos atlánticos de Malpica e Caión onde a actividade baleeira se inicia entre os anos 1530 a 

1531. Pouco tempo despois, en 1559 temos noticia documentada dos baleeiros en Camelle. É a 

sobrepesca, consecuencia deste auxe sen precedentes da actividade baleeira, a causa pola que 

non tarda en decaer esta industria ata case desaparecer no primeiro cuarto do século XVIII. 

Cabe tamén sinalar a inexistencia de actividade baleeira ao sur do cabo Finisterre porque as 

baleas non pasaban moi cerca da costa e porque os portos ao sur deste cabo estaban dentro das 

rías e as baleas non entraban ás rías. 

As embarcacións desde as cales se perseguían, atrapaban, mataban e remolcaban os cetáceos 

recibían o nome de lanchas, barcos ou chalupas, entre os séculos XVI e XVIII. Nas chalupas, 

segundo a documentación galega, a tripulación estaba formada por oito homes: o arpoeiro na 

proa, o espaldeiro na popa e seis remeiros. Armazón era toda a utilaxe ofensiva necesaria para 

atrapar e matar os cetáceos: arpóns, sangradeiras e jabalinas ou lanzas. As lanzas, jabalinas e 

sangradeiras tiñan a finalidade de desangrar ao cetáceo para acelerar a súa morte. 

Non é ata os anos vinte do século XX cando os noruegueses reinicien a caza e 

industrialización das baleas, instalando unha factoría no lugar de Caneliñas, concello de Cee, 

pero só durante un breve período de tempo (1924-1927). Despois da súa fugaz presenza e tras 

dúas décadas de inactividade, a mediados do século pasado, os coruñeses da Industria Ballenera 

Sociedad Anónima (IBSA) reconstruíu a factoría de Caneliñas e a súa actividade mantívose ata 

outubro de 1985 

A FACTORÍA DE CANELIÑAS 

En 1924, foille concedida á Compañía Ballenera Española dirixida polo noruegués Foyn 

Bruun, a licenza para a construción dunha segunda factoría baleeira do grupo, o lugar elixido foi 

Caneliñas, Cee. A factoría de Caneliñas procesou a súa primeira balea o 14 de novembro de 

1924 e antes de rematar o ano xa se procesaran 6 baleas e 6 cachalotes, o que foi considerado un 

excelente comezo. Entre 1925 e 1906 os arponeiros mataron máis de un millar de cetáceos. 

Pero, o exceso de capturas destes últimos anos fai que nas tempadas de 1926 e 1927, o número 

de cetáceos cazados diminúa e comece así o declive da industria baleeira. Aínda que as capturas 

en Galicia se mantiñan razoablemente, a mingua das capturas na outra factoría que o grupo tiña 

fai que os noruegueses decidan fechar ambas factorías (a de Caneliñas pechase ao finalizar 

1927), o negocio en España rematou.  
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                            Factoría de Caneliñas 

                                         Caneliñas, 1920 

En 1946 fúndase a Industria Ballenera S.A. (IBSA) coa intención de reabrir a antiga factoría 

norueguesa de Caneliñas, pero os plans desta empresa tardan en facerse efectivos, debido á 

dificultade para atopar barcos para a caza de cetáceos, atopar zonas de captura e para a 

reconstrución da factoría; a factoría non estivo operativa ata o ano 1951. En setembro de 1951, 

capturouse o primeiro rorcual, e nese mesmo ano tamén se capturou unha balea e un cachalote, 

máis a aproveitamento destas capturas foi escaso debido á lentitude no despece da carne e na 

extracción do aceite. No ano seguinte, aínda que a campaña comezou no mes de xuño, os 

beneficios xa empezaron a verse, capturáronse no 1952, 31 rorcuales e 93 cachalotes, estas 

cifras duplicáronse ao ano seguinte. Desde mediados da década dos cincuenta aos sesenta,  a 
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empresa baleeira sufriu algún proceso de competencia primeiro, e colaboración despois coa 

conserveira Massó Hermanos, de Cangas do Morrazo, esta empresa introdúcese na actividade 

baleeira; no ano 1971 o sector baleeiro de Massó Hermanos foi absorbido por IBSA. Foi a partir 

do 1972 cando IBSA busca novos mercados e fíxase en Xapón, pais consumidor e cun gran 

aprecio á carne de balea, isto levou a que a empresa chegara a ser nos anos 80 unha das 

empresas alimentarias españolas con maior valor de exportación. A exportación de balea a 

Xapón fixo que a empresa levara a cabo plans de modernización, o que supuxo aumentar as 

capturas, chegando a cazar 400 baleas no ano 1978.  

 

No declive da industria baleeira en Caneliñas tivo moito que ver o movemento ecoloxista, 

que fixo da loita pola protección dos cetáceos unha bandeira para a conservación do medio 

ambiente. Os barcos baleeiros da empresa IBSA sufriron varios incidentes cos ecoloxistas, 

impedíronlles desenvolver as súas actividades en certos momentos e tamén con atentados de 

diversa índole. No ano 1979, España incorporouse á Comisión Ballenera Internacional (CBI) e 

isto supuxo o comezo das cotas de pesca de cetáceos.  

O atentado que sufriu a flota baleeira da empresa IBSA no ano 1980 en Marín afundiu dous 

dos tres barcos dos que dispuña a compañía, isto causou enorme perdas pois só quedaba un 

barco operativo que era incapaz da subministrar carga de traballo ás dúas factorías, o cal facía 

que o persoal de terra non sempre tivese traballo, aumentaban enormemente os custes de 

produción. Para evitar a quebra, a empresa baleeira empezou a capturar indiscriminadamente 

cetáceos, chegando a dar morte a animais que nin sequera alcanzaban a talla permitida e 
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superando a cota asignada. Isto levou de novo ao ecoloxistas a incrementar as protestas e as súas 

reclamacións comezaron a terse en conta polo CBI. Aínda así, a empresa baleeira arroupada 

polo poder político seguiu coas súas actividades mais no ano 1981 respectou os cupos e evitou a 

captura de animais de tamaño inferior ao permitido. Pero as continuas presións dos ecoloxistas e 

de países proteccionistas, a CBI acordou poñer en práctica unha moratoria mundial na caza 

comercial de baleas, esta moratoria entraría en vigor ao remate da campaña de 1986 e supoñía 

unha interrupción temporal durante un período máximo de 5 anos da pesca comercial. Esta 

medida fai que empresa IBSA se vexa abocada ao peche temporal. Todo rematou o 21 de 

outubro de 1985 cando se dou morte ao último cetáceo que se capturaría en España e que foi 

procesada na factorías de Caneliñas. A empresa aínda mantivo unha mínima actividade de 

mantemento das infraestruturas coa esperanza de que a moratoria fose temporal e poder retomar 

novamente a produción, esta ilusión durou tres anos. Ao remate destes tres anos, a factoría de 

Caneliñas abandonou definitivamente a actividade baleeira, comeza agora un proceso de 

reconversión que ten varias fases pero todas elas infructuosas.  
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