


Reservados tódolos dereitos. Non se permite a reproducción total ou parcial de esta 
obra, nin a súa incorporación a un sistema informático, nin a súa transmisión en cal-
quera forma ou por calquera medio (electrónico, mecánico, fotocopia, gravación ou 
outros) sen autorización previa e por escrito dos titulares do copyright. A infracción 
de ditos dereitos pode constituir un delito contra a propiedade intelectual.



O marisqueo 
en Carril





55

A vila de Carril, en Vilagarcía de Arou-
sa, de tradición mariñeira, foi fundada no 
ano 1500 e en só 12 anos xa tiña o seu 
propio porto, que se converteu ao redor 
de 1750 nun dos máis importantes de Ga-
licia. 

Durante moitos anos, Carril estivo moi 
ligado a Santiago de Compostela e foi 
considerado o porto desta vila. De feito, 
a burguesía desta cidade decidiu montar 
unha aduana de segunda en 1801. En 
1844 algunhas das casas comerciais máis 
importantes de Compostela uniron forzas 
para comerciar con América do Sur. Para 
iso levaban os seus produtos a Padrón, 
desde onde os transportaban polo río Ulla 
ata Carril, porto do que partían cara a 
América. 

A mediados do século XIX, Carril con-
taba con algo máis de 2000 habitantes 
que vivían nunhas 250 casas repartidas 
entre a illa de Cortegada, Bamio, centro 
de Carril e arredores.

Ata a primeira metade do século XX, 
os ingresos dos veciños procedían maiori-
tariamente do aproveitamento dos recursos 
pesqueiros e marisqueiros. Non obstante, 
non sería ata despois da Guerra Civil can-
do se iniciou a grande escala a explotación 

1. Carril, Vilagarcía de Arousa

do marisqueo. É nesta época cando apa-
recen as primeiras bateas, viveiros flotan-
tes para o cultivo de mexillón. Nestes anos 
tamén houbo unha grande actividade in-
dustrial e comercial, con fábricas de con-
servas, fábricas de mosaicos, industrias 
metalúrxicas, fábricas de madeira, refres-
cos, velas, redes ou mesmo xabóns.

Pola súa situación privilexiada, resgar-
dado dos temporais que adoitaban azou-
tar a costa e coa illa de Cortegada xusto 
diante, o porto gañaba cada vez máis im-
portancia e sería cara a 1750 cando se 
convertería nun dos máis importantes de 
Galicia. De feito, no ano 1814 foi auto-
rizado para o embarque e desembarque 
dos barcos que unían o Vello Mundo con 
América. A vila de Carril ad-
quiriu tanta importancia 
que mesmo contaba cun 
hospital, cunha escola 
náutica e con dous xor-
nais propios: o Boletín 
del Comercio, fundado 
en 1878, e a Crónica Ca-
rrileña, en 1893.

No ano 1873 inaugúrase o tramo 
de ferrocarril entre Conxo (actualmente 
anexionado ao municipio de Santiago de 
Compostela) e Carril, o primeiro tramo fe-
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rroviario de Galicia. Durante moitos anos 
os talleres de Renfe foron a industria por 
excelencia. A West Galicia Railway Com-
pany Limited, concesionaria do ferrocarril 
de Santiago de Compostela, a pesar de ter 
o seu domicilio social e Consello de Admi-
nistración en Londres, mantivo a súa xes-

Información facilitada pola revista eSmás Vilagarcía, realizada pola axencia ChantreMyC Marketing & Comunicación.

tión en Vilagarcía e os talleres construíron-
se nos terreos situados fronte á estación de 
Carril. Destinados á reparación de mate-
rial, viron o seu peche definitivo en 1993, 
pero chegaron a situarse entre os mellores 
de España. Hoxe en día convertéronse no 
Museo do Ferrocarril.
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A illa de Cortegada, separada por 
apenas 200 metros da costa de Carril (Vi-
lagarcía de Arousa), pertence ao Parque 
Nacional das Illas Atlánticas de Galicia e 
pódese visitar desde Carril ou ben nalgun-
ha das visitas guiadas da asociación Amar-
Carril. A illa alberga o bosque de loureiros 
de maior superficie de España, unha au-
téntica xoia da natureza. Neste fermoso 
enclave insular, especialmente frondoso, 
conviven árbores centenarias con especies 
arbóreas autóctonas como carballos, pi-
ñeiros ou salgueiros.

Trátase dunha illa de gran valor histó-
rico e etnográfico. Mencionada no século I 
por Plinio como Corticata, a historia pasou 
por ela deixando multitude de pegadas: un 
mosteiro na Idade Media ocupou un terreo 
onde agora só queda unha igrexa e un cru-

2. A Illa de Cortegada

ceiro. Ata o século XX estivo habitada por 
colonos que labraban as súas terras e lle 
pagaban rendas ao pazo da Golpelleira. 
Aínda quedan restos das súas casas entre 
a frondosidade da vexetación: un casarón 
do século XIX, cortes, pozos e un hospi-
tal construído no século XVII e reutilizado 
como lazareto. Foi no século XX cando o 
pobo decidiu doala ao rei Afonso XIII, co 
fin de que establecese a súa residencia de 
verán na illa, pero finalmente foi a locali-
dade de Santander a elixida, no palacio da 
Madalena. 

Posteriormente foi vendida e a decla-
ración do arquipélago como parte do Par-
que Nacional das Illas Atlánticas garantiu a 
supervivencia do seu bosque de laurisilvas, 
o maior bosque de Europa destas caracte-
rísticas, permanecendo aberta ao uso pú-
blico para coñecer a súa historia e a súa 
natureza. A illa de Cortegada é a maior 
dun arquipélago que conta con outras illas 
como as Malveiras ou as Briñas. Cando 
baixa a marea, emerxe das augas o antigo 
camiño do carro, un carreiro que permite 
acceder a pé á illa, utilizado noutros tem-
pos para transportar cargas.
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Nos areais galegos da ría de Arousa 
apáñanse exquisitos bivalvos, tales como 
ameixas e berberechos, os cales son reco-
llidos case exclusivamente por mariscado-
ras:

Ameixa xaponesa (Ruditapes philippi-
narum)

A ameixa xaponesa di-
ferénciase en que ten 
liñas moi marcadas 
na cuncha, formando 
cuadrículas ao cruzar, 
moito máis marcadas que na cuncha aca-
nalada da alfombra. A cor da cuncha varía 
entre marrón, gris e negro. Os seus sifóns 
están unidos ata a metade da súa lonxi-
tude.

Ameixa babosa (Venerupis pullastra) 

A ameixa babosa ten 
liñas concéntricas que 
atravesan a superficie 
da cuncha pero non 
forman cuadrículas, xa 

que son escasas e moi febles. A súa cor 
exterior adoita ser crema ou gris claro, con 
manchas de coloración máis intensa. Os 
sifóns están unidos en toda a súa lonxitude.

3. O marisco de Carril

A superficie externa é de cor crema, gris 
ou tirando a marrón, a miúdo con raias ou 
debuxos en zigzagueo de cor marrón ou 
púrpura. 

Ameixa fina (Ruditapes decussatus)

Recoñécese por ter na 
súa cuncha liñas (pe-
quenos sucos) radiais 
e outras concéntricas, 
que forman un espa-

zo cadrado. A súa cor habitual adoita ser 
esbrancuxada, amarelada ou marrón. Os 
seus sifóns son longos e separados en toda 
a súa lonxitude.

A coloración é branca grisalla dependendo 
do substrato no que viva, con debuxos ra-
diais ou manchas en zigzag de cor marrón 
máis escura. 

Berberechos (Cardiidae) 

É a única especie que 
non se sementa, soa-
mente se conta co des-
ove natural. Moi versátil 
na cociña, xa que o uti-
lizamos para empanadas, guisos, ao vapor 
etc. 



As mariscadoras de Carril, ademais de 
realizar os labores de recollida de bivalvos 
e semicultivo de semente, levan a cabo ou-
tras tarefas, como limpeza de praias e vixi-
lancia para evitar a actividade dos furtivos.

A súa xornada comeza pola mañá e 
pasan moitas horas con parte do seu corpo 
metido dentro da auga, no caso de ma-
riscadoras de a flote tiran de raño dende 
embarcación, traballando todas elas con 
choiva, frío... O seu traballo é un traballo 
duro e digno de toda admiración. 

Para transmitir a importancia do seu 
oficio e dar a coñecer a profesión do ma-
risqueo en Galicia, a Asociación de Maris-
cadoras de Carril —AmarCarril— creou a 
Marisquiña. É unha nena que naceu nun 
pobo mariñeiro chamado Carril e o que 
máis lle gusta cando ten vacacións no co-

4. As mariscadoras de Carril

lexio é ir coa súa nai mariscar, xa que a 
súa familia se dedica a traballar no mar, 
nos viveiros de Carril e a súa nai tamén 
é mariscadora. A Marisquiña encántalle 
falar do traballo da súa familia e, cando 
volve das vacacións, cóntalles a todos os 
seus compañeiros e tamén aos mestres o 
que fixo durante o verán, como limpou o 
viveiro de algas, de predadores, cantas 
ameixas colleu.

Na actualidade Marisquiña visita 
centros escolares e centros de edu-
cación especial, centros de maiores 
etc. e transmite a histo-
ria do marisqueo a 
través de libros, 
obradoiros, activi-
dades...
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Os parques de cultivo son parcelas 
particulares moi parecidas ás hortas que hai 
na terra, destinados ao cultivo de berbere-
chos e ameixas, pero no mar. Estes parques 
son únicos e exclusivos da vila de Carril.  
Os parquistas carrileños cultivan 1283 par-
celas outorgadas a 656 produtores. 

Estes parques de cultivo hérdanse de 
pais a fillos e isto garante o relevo xeracio-
nal da profesión; xa desde a infancia, os 
descendentes dos parquistas axudan nos 
labores de cultivo da ameixa, mantendo 

5. Os parques de cultivo – viveiros  en  Carril

os parques limpos de algas e predadores, 
para poder recoller as ameixas de Carril 
cumprindo cunhas garantías de rastrexabi-
lidade óptimas.

Os parques de cultivo de Carril es-
tán situados ao carón da illa de Cortega-
da, que forma parte do Parque Nacional 
Marítimo Terrestre das Illas Atlánticas de 
Galicia, e é o único marisco galego que 
se cultiva na desembocadura dun río, nos 
Lombos do Ulla, polo tanto, están en con-
tacto con auga doce e salgada.
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A actividade marisqueira vese afecta-
da por diferentes tipos de predadores que 
ameazan a supervivencia das súas espe-
cies:

 » Da familia dos crustáceos, 
entre os cangrexos que depre-
dan os prezados 
moluscos destaca 
o coñecido como 
cangrexo pelu-
do.

 » As que parecen estar en 
todas partes son as carame-
chas. Pertencentes ao grupo 
dos gasterópodos, estes pe-
quenos animais convertéronse 

nun auténtico 
exército ao que 
deben plantar 
cara as maris-
cadoras. 

6. Os predadores

 » Outros predadores que 
pertencen á familia dos equi-
nodermos son as populares 
estrelas de mar, capaces de 
inxerir grandes cantidades de 
bivalvo e poñer 
en xaque a activi-
dade marisqueira 
e dos parques de 
cultivo. 

 » Ademais, hai outras especies 
que se alimentan da produción 
marisqueira, como a manta 
raia ou, sorprendentemente, 
o xabaril, que descubriu nos 
moluscos outro novo xeito de 
alimentación. 
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Ameixas de Carril ao allo

INGREDIENTES

 » 600 gramos de ameixas de Carril 
 » 4 dentes de allo
 » Perexil
 » Vinagre
 » Sal común
 » Aceite de oliva virxe extra

PREPARACIÓN

A receita de ameixas de Carril ao allo é unha das máis fáciles de preparar. Unha receita 
moi saudable que lle gustará a toda a familia. 

O primeiro paso é lavar ben as ameixas con auga e sal durante unha hora. Tras reserva-
las, débese colocar unha tixola ao lume. Cando estea quente, verte un chorro de aceite 
de oliva virxe extra e engade os allos pelados e cortados en filetes. Sofrite e incorpora logo 
as ameixas de Carril cun chisco de sal ao gusto. 

7. Receitas con ameixas de Carril
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Ameixas de Carril á mariñeira

INGREDIENTES

 » 1 quilo de ameixas de Carril
 » 1 cebola mediana
 » 1 vaso de viño branco
 » 1 cullerada sopeira de pemento doce
 » Pemento picante
 » 1 cullerada sopeira de fariña
 » Aceite de oliva

PREPARACIÓN

Unha das mellores receitas e das máis tradicionais da cociña galega é á mariñeira. 

Pon nunha cazola a quentar un chorro de aceite de oliva e incorpora a cebola cortada en 
xuliana. Cando a cebola estea un pouco dourada, engádense as ameixas previamente 
lavadas con auga e sal e tápase a cazola.

Mentres se preparan, vértese nun recipiente o vaso de viño branco, a cullerada sopeira 
de fariña, a cullerada de pemento doce e un pequeno chisco de pemento picante.  Bater 
todo para facer unha salsa homoxénea e sen grumos. 

Cando as ameixas estean abertas, bótaselles por riba a salsa, remexendo todo e deixando 
a lume medio durante uns 5 minutos.
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Ameixas de Carril con cachelos

INGREDIENTES

 » 500 gramos de ameixas de Carril
 » 1 dente de allo
 » Viño branco
 » Aceite de oliva
 » 5 patacas
 » 1 pemento verde
 » 1 tomate
 » 1 cebola

PREPARACIÓN

Trátase dunha receita moi tradicional e que se prepara de xeito moi sinxelo. 

O primeiro que debes facer sempre é limpar as ameixas de Carril. Neste caso, debes coar 
a auga que sobre para facer o sofrito. A continuación, hai que picar todos os ingredientes 
e botalos nunha tixola con aceite de oliva. Rústrese todo a lume medio antes de engadir 
os cachelos de patacas previamente cortados.

A continuación pásase todo a unha pota e engádese tamén a auga coada. Podes agre-
garlle a todo isto un chorriño de viño branco. Unha vez que as patacas estean tenras, 
engádense as ameixas. Deixas uns minutos todo na pota e bótase un pouco de perexil e 
sal. Por último, apágase o lume e déixase repousar uns cinco minutos.






