
NOITE DE SAMAÍN.  

O día antes de Samaín os tres mariñeiros máis populares da Coruña, 
foron pescar pola noite para ter unha cea especial ese día. Cando saíron ao 
mar, pensaron que sería boa idea durmir no barco e ir facendo quendas para ir 
pescar. Subíronse no Esmeralda, un dos mellores barcos da comarca, o cal 
tamén era moi impresionante xa que era un pouco pequeno, pero era quen de 
levar a máis de dez persoas e soportou moitas treboadas.  

Segundo contaba a lenda, a noite antes do Samaín aparecía un peixe 
xigantesco, polo que todos querían pescalo porque así poderían alimentar sen 
problema a toda a súa familia, pero era moi difícil atopalo.  

Entón, despois de falar deste peixe na taberna, un grupo de mariñeiros 
decidiron ir pescalo ó día seguinte. Cando amenceu botáronse ó mar nunha 
gran motora, dispostos a dar co peixe xigante. Cando se fixo noite, despois de 
navegar e buscar o peixe, sen éxito, durante todo o día, xa case tódolos 
mariñeiros durmían. De súpeto un mariñeiro berrou e espertou aos outros. Os 
pescadores, horrorizados, atoparon ao seu amigo na auga. Vese que caera á 
auga. Non estaba morto, pero estaba rodeado duns peixes moi estraños. Eran 
moi grandes, de cor branca con puntos laranxas e a súa aleta dorsal era a máis 
grande das especies mariñas que viran, polo cal eran bastante máis rápidos 
que calquera peixe común. Eran máis grandes cá balea azul e nunca foran 
vistos antes. Os pescadores non sabían se axudar ao seu amigo ou fuxir. Ao 
final decidiron tirarlle un salvavidas cun cabo enganchado. O pescador 
sobreviviu, pero estaba conxelado e tiña unha ferida no tórax que parecía 
bastante grave. Ao principio asustáronse, pero grazas a Deus un dos 
pescadores era experto en curar feridas, porque durante un tempo, polo 2009, 
traballara nun hospital de Vigo.  

Desinfectoulle a ferida e vendoulla, mentres o outro foi a arrancar o 
motor para fuxir e deixar de pescar. Polo menos xa pescaran catro peixes 
medianamente grandes.  

Pero… había un problema… o motor… estaba afundido. E non podían 
fuxir. Pensaron en pedir axuda, pero non tiñan cobertura. Entón, quedaron a 
durmir e seguiron co plan de facer quendas. 

Arredor das cinco da mañá un pescador viu un barco. Púxose como un 
tolo, berrando para que o barco puidese velos. Foi correndo a espertar aos 
demais e a acender o foco.  

Pero cando os compañeiros chegaron, o barco desaparecera e o foco 
deixou de funcionar, todo parecía moi raro. Non podían fuxir, nin chamar a 
ninguén. Ademais, o foco non funcionaba e pronto quedarían sen auga 
potable.  

– “Isto si que é unha noite de Samaín”. -Dixo un dos pescadores. Ás sete en 
punto da mañá outro pescador estaba pescando e sentiu un forte tirón, como 

se todos os peixes xigantes estiveran tirando á vez da liña de pesca. Ese peixe 
tiraba tan forte que case o fai caer á auga, pero agarrouse a un cabo que 

estaba solto. Chamou aos seus compañeiros para que o   

axudasen, pero aínda que se agarrara, precisaba moita forza. Cando chegaron, 
encontrárono tirado no chan, como se caese de costas. Preguntáronlle que 
pasara, e el díxolles que aquel peixe tirara con tanta forza que tivo que soltar a 



cana para que non o levase ao fondo do mar. Xa non querían pescar máis, era 
moi perigoso e tiñan moito medo, entón foron todos durmir.  

Cando espertaron ao seguinte día, xa non tiñan tanto medo porque había luz e 
o peixe só aparecía pola noite.  

– “Por que non sacamos fotos?” – Dixo un dos pescadores. – “Agora 
non crerá n que vimos ese peixe”.  

Pero os outros pescadores non pensaban niso, senón en como ían 
volver ás súas casas. A alimentación non era moito problema, xa que tiñan un 
fornelo para cociñar, e tamén froita e biscoito. Auga había, dez litros, pero non 
sabían canta precisaban, xa que estaban lonxe da costa e non sabían se 
poderían rescatalos.  

Eran as dúas da tarde e tiñan moita fame, así que cociñaron un dos 
peixes que pescaran, repartiron o biscoito que tiñan na despensa e comérono. 
Estiveron falando e pescando ata as oito da tarde porque non tiñan nada 

máis que facer, ata que atoparon un barco que parecía que viña de Vigo e era 
moi grande.  

Nese intre decidiron acender o fornelo porque era de noite, e ao mellor o 
capitán ou alguén podería ver o lume. O barco virou e ía en dirección ao 
Esmeralda. Os pescadores empezaron a berrar moi forte e a sacudir as mans.  

Unha persoa do barco, que non parecía o capitán, pero tampouco un tripulante 
calquera porque levaba un uniforme, tiroulles unha cabo para poder subir ao 
barco.  

Subiron e un pescador preguntou:  

–”Onde estamos?”  

– En Cangas. – Contestou o home.  

Pasaron a noite no barco, ducháronse, cearon e o capitán deixou que 
durmisen no seu camarote.  

Ao día seguinte deixáronos no porto de Cangas.  

– “Non chegamos para a noite de Samaín!” –Dixo un pescador. Pero iso 
xa non importaba tanto, porque xa chegaran, aínda que fose a Cangas… polo 
que colleron un taxi e foron a Coruña.  

Na Coruña, tódolos familiares dos pescadores estaban preocupados e 
tamén un pouco enfadados porque non chegaran a tempo para o Samaín, pero 
os pescadores non querían pelexas, entón convidáronos a comer 
rapante. Aqueles mariñeiros non quixeron saber nunca máis nin de peixes 
xigantes, nin de peixes voadores. Quedaran escarmentados de tanta aventura 
e no resto dos seus días ata xubilarse limitáronse unicamente a buscar e 
pescar peixes normais, dos de toda a vida: xurelos, sardiñas, pescadas, 
robalizas, congros, maragotas, rodaballos, raias, ... e que respectasen as 
tallas. “Pezqueñines, non”; e xigantes, tampouco. 

 

 

 

 

Pseudónimo: Os/as varudos/as. 
 


