Carpintaría de ribeira Laxe historia

A vila de Laxe contou con varios
estaleiros nos que se realizaban
barcos de tamaño pequeno e
mediano; hai fotografías e datos
no Arquivo Vidal que así o
constatan. A partir de 1930
prodúcese un transvasamento
de obreiros da carpintaría de
ribeira cara á actividade mineira
e aquela vai perdendo forza.
Temos o exemplo de Manolo de
Rei, que destacou polo seu
talento na carpintaría de ribeira
e que chegou a ser capataz da
empresa Kaolines de Lage. A
partir dos anos 60 a carpintaría
de ribeira de Laxe queda para
pequenos
traballos
de
reparación e mantemento.

Fotografías Arquivo Fotográfico Vidal

Carpintería de ribeira Laxe O futuro

Estamos ante un proceso de traballo que, debido á falta de substitución xeracional, así
como á escasa demanda de fabricación nun futuro non moi afastado, quedará única e
exclusivamente para a reparación e mantemento das unidades que aínda se
conservan. Un feito moi destacable é o grao de coñecemento que estes carpinteiros
teñen tanto da enxeñaría naval como do tratamento das diferentes madeiras para a
construción das partes do barco. Chegaban a elixir a árbore e a época de corta en
función do traballo que tiñan que realizar. Estes coñecementos transmitíanse de pais
a fillos e habitualmente había verdadeiras sagas familiares que se ocupaban deste
traballo.

Carpintería de ribeira Laxe Restauración

O proceso utilizado no barco
de Laxe consistiu en sanear
as partes afectadas pola
humidade e o paso do
tempo, para dar unha visión
da estrutura e a forma de
construción deste. Podemos
ver nas ilustracións todas as
partes do barco cos seus
nomes,
así
como
as
ferramentas habitualmente
utilizadas tanto para a
construción como para o seu
mantemento.

Carpintería de ribeira Barcos de Laxe

No porto de Laxe aínda existe unha
considerable cantidade de barcos de
madeira dedicados ás artes menores
(enmalle, nasas).
Os barcos levan unha matrícula que se
interpreta da seguinte maneira: o primeiro
número (3) é a lista, e esta pertence á
actividade de extracción e comercialización
de peixe e outros recursos mariños; as letras
(CO) corresponden á provincia marítima (A
Coruña); o seguinte número (3) é o distrito
dentro da provincia marítima; e, por último,
os números corresponden ao folio e ao ano
de construción. Hoxe en día o barco de
madeira está a ser substituído polo de fibra
ou de aceiro.

