
ARTES DE PESCA 

 

Desde que o home se foi facendo mariñeiro, foi experimentando e buscando diferentes 

maneiras de recoller os peixes e mariscos; coa experimentación, foi creando e perfeccionando as 

artes de pesca. Nunha palabra, vai aprendendo cales son as mellores maneiras de apoderarse dos 

recursos pesqueiros coa máxima rendibilidade e o mínimo esforzo, así van nacendo as distintas 

artes de pesca. 

En Galicia en xeral e na Costa da Morte e Muros en particular, á hora de estudar as artes de 

pesca debemos ter en conta un feito histórico de suma importancia, a chegada dos cataláns. A 

chegada de emigrantes cataláns fixo que apareceran novas artes de pesca, a xábega e o palangre, 

que posibilitaban unhas maiores capturas e con menos esforzo pero supuxo enormes conflitos 

cos mariñeiros da zona e cas súas artes de pesca tradicionais. Moitas das novidades traídas polos 

cataláns foron, non sen grandes disputas, introducidas polos galegos na súa labor diaria ou 

adaptadas para mellorar o seu traballo diario. 

Segundo os autores consultados, as artes de pesca poden clasificarse de distintas maneiras, 

así hai as artes de arrastro, as de superficie e as de fondo (Véxase Calo Lourido); artes fixas, de 

cerco, deriva e arrastro (Véxase Rodríguez Canora e outros) ou artes de anzol, nasas, artes de 

enmalle, de arrastre e de cerco (Véxase Fariña Castro). Aquí imos nomear, sen ter en conta 

ningunha das clasificacións, só as artes de pesca máis usadas na zona da Costa da Morte e 

Muros, obxecto do noso estudo. 

 Atallada, entallada ou tallada: Debe de tratarse dun dos aparellos, ou mellor, sistema de 

pesca máis antigo pois o seu emprego remóntase ata os primeiros achegamentos do home 

ao mar. Consiste en colocar nunha zona de Praia unha serie de estacas formando un círculo 

totalmente pechado, ou aberto polo lado de terra facendo media lúa. Encostando nestas 

estacas lárgase unha rede, aproveitando que a praia está en seco. Ao encher o mar os 

peixes van entrando por riba do aparello e cando está preamar, os mariñeiros van nunha 

embarcación e, por medio duns bicheiros ou simples varas, moven a rede, que se zafa das 

pedras pequenas e sobe espontaneamente á superficie se ten cortiza ou elévase coas varas. 

Unha vez que a tralla xa está arriba, suxeitase no extremo dos paos, se é posible a máis 

altura que a propia marea, para evitar que os muxos salten por riba. Despois devala a 

marea e os peixes, cando queren baixar ao ritmo dela, tropezan coa rede e non atopan 

saída. Xa co mar totalmente devalado, cóbrase a man ou coa francada, todo o que haxa 

dentro, que case sempre son muxos ou sollas. 
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 Beta: É un dos aparellos máis sinxelos que existen: un simple pano de rede rectangular de 

lonxitude moi variable cunha malla fecheira ou lasa dependendo do peixe que se pretende 

capturar. Leva sempre unha tralla de corcho e outra de chumbo (suficiente para que calee 

ata o fondo) nas que se arma o pano por medio dunha angolas que facilitan que, unha vez 

largado, non quede tenso, senón que faga bulsas, favorecendo así o enmalle do peixe. 

Sempre se largan en caceas ata cundir o fondo que se quere abranguer. As betas matan 

sobre todo fanecas, pescadas pequenas, corbelos; pero tamén se poden largar cercando 

zonas de praia ou desembocaduras de ríos coa idea de coller muxos, reos, salmonetes, 

robalizas, etc. É unha rede das máis antigas que existen. Lárgase ao axexo e levántase á 

alborada. 

 

 

 

 Bou: É arte de arrastro. O actual bou tomou o nome do existente no século XVIII 

introducido polos cataláns, polo seu parecido na forma e no xeito de traballar. O actual 

púxose en práctica nos primeiros anos do século XX no porto de Muros. Traballaba de 

remolque pola popa de dúas embarcacións a vela e remo. Emprégase sobre todo para a 

sardiña, aínda que tamén mataba pescada, linguado, boga, salmonete, lagosta, raia, lura. A 

introdución do vapor, fixo posible que se fose extendendo o seu uso, pois sen vapor non 

sería posible mover o barco con tanto aparello pola popa. Estamos ante unha rede de 

arrastre con forma de enorme saco cónico con dúas pernas, a boca -na que a parte superior 

está máis adiantada en forma de viseira- e o cope. En Galicia, case non se emprega 

actualmente.  
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 Cerco de xareta, tarrafa ou traíña: Entrou en Galicia en 1900, e orixinou preitos 

inmediatos cos xeiteiros pero acabou impoñéndose. No momento da súa introdución, 

traballábase por medio de finas traiñeiras pero logo se fará en barcos máis grandes e 

pesados. Trátase dun rectángulo, feito a base de panos de rede empalmados, vai xunguindo 

as trallas, non directamente senón por medio de sendas tiras de rede máis fortes: as calzas 

ou cadenetas do corcho e de chumbo. Cando entrou este aparello nas nosas costas 

traballaba de diferentes maneiras: á árdora, ao caldeo e ao mansío. A primeira tamén 

chamada oscurada ou ardentía, facíase nas noites de verán e outono, sen lúa e coas augas 

quentes, e consiste en guiarse pola fosforescencia que se produce ao moverse o cardume da 

sardiña. O caldeo consistía en botar isco ao mar para xunta a sardiña e embobala coa 

comida para logo cercala. O mansío, por fin, pesca de primavera sobre todo, consistía en 

cercar a sardiña cando os arroaces a tiñan xunta e apertada. Estas dúas faenas facíanse polo 

día. A temporada do cerco é de xuño a setembro. Estes aparellos entraron en Galicia coa 

finalidade de matar sardiña, pero collen tamén xurelo, xarda e mesmo robalo ou sargo.  

 

 

 

 Cerco real: É un enorme aparello, do alto que teña a ría pois ten que calear ata o fondo. O 

aspecto é dunha enorme sacada, formada por dous rectángulos moi longos cun gran 

alongamento na parte central, o que lle confire nesa zona un aspecto semifusiforme; outro 

gran rectángulo de pano de rede que se levaba á parte completaba o conxunto. Tratábase 

dunha rede colectiva. É posible que a súa invención se remonte ao século XIII ou como 

moi tarde ao XIV. Entran en decadencia no século XVI ata desaparecer no século XVIII 

nos portos da subdelegación de Muros. Usábase só para a sardiña. A maneira na que se 

traballaba consistía na creación dun cerco, despois un arrastre e posteriormente un peche 

de cerco; unha vez pechado o cerco entra un barco no cerco, lanza unha rapeta, arrastra e 

mete a sardiña a bordo, repite os lances ata cargar e marcha para o porto, relévao outro 

barco. Esta operación de captura de sardiña pode durar varios días, o que permite que haxa 

sardiña fresca máis de un día. As ordenanzas aseguraban que cando este aparello estaba en 

funcionamento, non se podía usar ningún outro. 
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 Liñas e liñós: O seu uso parece remontarse a máis de 2000 anos. O liñó diferenciase da 

liña no grosor e no remate, pasa de fío a tanza. Hai liñós das fanecas, dos panchos, dos 

abadexos, dos pintos e do congro. A temporada da liña é de setembro a xuño. 

 

 

 

 Mediomundo: É un antigo e sinxelo aparello consistente nunha ou dúas variñas; con elas 

facíase unha circunferencia, encastrándoas por medio duns tubos, e unha vez montadas, 

armábaselles unha rede en forma de saco ou grande bolsa. Podíase pescar desde terra ou 

desde embarcación. Na ría de Muros chamábase macizo ao engado de sardiña ou xarda que 

ben triturado e apretado se mete na bolsa. Serve para 

coller panchos ou chicharros. Na ría de Muros deixou de 

usarse a mediados do século XX. 
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 Nasas: Son artes de fondo, úsanse sobre todo para o marisqueo pero engadímolas aquí pois 

introducíronse, na década dos setenta en Galicia un tipo de nasas para a faneca. Está en 

desuso pola súa capacidade destrutiva. 

 

 

 Palangre: Introducírono os cataláns. Está formado por unha tralla, a madre, da que cada 

certos metros sae unha brazolada ou arpeán cun anzó. Nos chicotes amárrase un calamento 

cunha boia nun extremo e un fondeo, unha pedra, no que empalma coa madre. Encárnase 

con sardiña e lárgase polas beiradas para matar congros, moi habitual na zona. 
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 Parella: O nome desta arte fai referencia ao feito de traballar dous barcos xuntos 

arrastrando unha rede. Entra nesta zona a primeiros do século XX, xa en 1919 hai 

tentativas en Muros de introducir as parellas pero fracasan debido á falta de infraestruturas 

viarias para a comercialización da pesca; hai que esperar á década dos trinta para que xa se 

empece a consolidar. Está formado por seis ou sete panos que son, desde as pernadas ao 

cope: banda, claro, entreclaro, tragadeiro e cope ou saco. Onde comeza o cope leva unha 

trampa para que non poidan saír os peixes. Unha xareta no fin do cope permite extraer a 

pesca. Nos extremos das pernas van os calóns cuns pés de galo dos que parten uns cabos 

que empalman nuns arames, as malletas que chegan ata os barcos. Un barco é o que leva o 

aparello e fai a manobra de largadura, pasando unha das malletas ao outro e principiando o 

arrastre. A recollida e descarga do peixe faise alternativamente entre os dous barcos. Úsase 

para a pesca de pescada, xurel e lirio. 
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 Rasquiño, rasco ou raeira: É dos máis antigos aparellos que se ten constancia. En Muros 

foron longos os preitos entre os rascos e os xeitos. É unha rede dun só pano coa 

particularidade de que ten unha malla moi lasa e montada nas trallas por medio de grandes 

argolas, co que se consigue que faga moita bulsa. Leva moito chumbo para rascar a area e 

levantar as presas. Úsase para abadexo, pescada, raia e marisco tipo centola, lagosta, 

lumbrigantes, etc. O rasquiño largábase todo o ano. Estivo prohibido repetidas veces por 

mallar o peixe en épocas de mal tempo. 

 

 Sacada: É unha das primeiras artes das rías galegas. Había diferentes variedades, que se 

poden agrupar en sacadas altas e sacadas pequenas. Eran redes de arrastre. Estaban feitas 

con varios panos de rede que facían un longo aparello de aspecto fusiforme, polo que ao 

cobrar das seneiras que ían amarradas aos extremos, o conxunto facía un abombamento, a 

xeito de bulsa máis pronunciada no centro no que ía quedando cercado o peixe. Usábase 

para a sardiña. 

 

 Tresmallo ou trasmallo: Este aparello xa era coñecido na época romana. Está formado 

por tres panos superpostos: os dous de fóra chamados esmallos, mallucos ou desmalles e o 

do medio fecheiro. Cando se arma o aparello nas trallas, por medio das angolas, tense 

coidado de deixar o pano do medio máis solto para que faga máis bolsa. O peixe pasa por 

unha malla lasa de esmallo, tropeza co pano fecheiro e antes de ter tempo a recuar, cólase 

para o esmallo oposto. Era un aparello de baixura que se emprega todo o ano. Mata todo 

tipo de peixe miúdo, como a faneca, abadexo pequeno, pinto e maragota.  

  

 

 Volanta: É tamén una arte antigo, entrou moitas veces en preito co xeito. A súa feitura é 

moi sinxela, é un aparello de rede formado por un só pano coas dúas correspondentes 
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trallas. Na parte superior vai a cortiza e en ocasións os bureis, pois o mesmo se largaba ao 

fondo como se facía traballar entre augas. A tralla inferior leva na actualidade chumbos, 

pero ata o século XX facían a súa función as pandulleiras. 

 

 

 Xábega: Foi introducida polos cataláns no momento da súa chegada, a partir do 1750. Vai 

ocasionar grandes protestas. Trátase dun aparello formado por dúas longas pernas que se 

xuntan, facendo a entrada ou boca a un gran saco ou cope. A relinga superior vai chea de 

cortizas, moi mestas na boca e o mesmo sucede cos chumbos, tamén máis xuntos na parte 

baixa da boca para que rañen polo fondo. Empregábase para a sardiña pero tamén se pode 

empregar para os peixes planos e o marisco. 

 

 

 Xeito: É un dos aparellos máis importantes da nosa costa, úsase desde a Idade Media; é o 

grande competidor do cerco real e desde o século XVIII da xábega, estivo en disputa coas 

raeiras e a volantas. É unha arte para a sardiña, de maneira exclusiva. Consiste nunha rede 

única con malla pequeneira para pescar sardiña ao enmallar esta polas galadas. Vai armada 

por medio de angolas nunha tralla do corcho e noutra de chumbo, levando todo ao redor un 

reforzo de pano máis forte, as calzas ou cadenetas. Unha das características deste aparello 

é que na tralla superior leva, por medio duns pés de galo, unhas rabizas cuns boureis no 
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chicote. Normalmente teñen sete boureis por peza de rede, co que o aparello caleará só ata 

onde queira o patrón. 
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