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Ficha Didáctica
A BATALLA DE RANDE
DESTINATARIOS DA VISITA:
E.S.O.
OBXECTIVOS
• Coñecer e valorar aspectos fundamentais da historia e da cultura, con especial atención aos relacionados e vinculados con Vigo e Galicia
• Facilitar a comprensión da historia de Vigo mediante o contacto co lugar.
• Desenvolver a curiosidade por coñecer aspectos do noso pasado, valorando a importancia que ten o patrimonio para o coñecemento e estudo das orixes da nosa cidade.
• Traballar sobre a linguaxe apropiada para entender e expresarse á hora de falar da
historia, introducindo vocabulario básico (Galeóns, Carreira de Indias, Frota da Prata,
Felipe V, Carlos II...)
• Valorar a importancia dos sitios históricos e museos como espazos onde se ensina e
aprende, amosando unha actitude de respecto á súa contorna e á súa cultura, apreciando a herdanza cultural.

PREPARAMOS A VISITA
Enlaces e info de interese que axudarán a preparar a visita:
https://es.wikipedia.org/wiki/Batalla_de_Rande
http://www.revistaiberica.com/Grandes_Reportajes/rande.htm
http://www.venasansimon.com/batalla.php#origen
http://www.elconfidencial.com/alma-corazon-vida/2015-09-05/rande-la-batalla-de-los-cuatroejercitos-que-se-jugaban-40-millones-de-euros_1001231/
https://www.facebook.com/MEIRANDE/
https://gl.wikipedia.org/wiki/MEIRANDE
Rande 1702. Arde o mar. Ed. Museo do Mar de Galicia. 2002

DESCRICIÓN DO ESPAZO
O espazo onde se desenvolveu esta famosa batalla non é visitable nin visible, xa que tivo
lugar na enseada de San Simón, onde se afundiron barcos e mariñeiros en 1702 durante o
enfrontamento da escuadra franco-española e a anglo-holandesa. Se fosemos quen de mergullarnos ata as profundidades da enseada, seguramente nos atopásemos cos restos dalgún barco,
pero como isto non é posible, centraremos a visita en Meirande, o Centro de Interpretación da
Batalla de Rande (Camino Praia de Rande, 1, Redondela) para coñecer toda a historia.

GUIÓN DA VISITA
Guerra por unha coroa
O 23 de outubro de 1702, no estreito de Rande, unha frota de barcos españois e franceses que
traían ouro dende a Habana, foi atacada por unha escuadra de guerra inglesa e holandesa co
obxectivo de facerse cunha carga que se ten valorado en 50.000 millóns de euros.
A orixe desta batalla na ría de Vigo hai que enmarcala dentro da Guerra de Sucesión ao trono
español. Trala morte sen herdeiro do rei Carlos II, da Casa dos Austrias, noméase a un sucesor francés da Casa dos Borbóns, Felipe de Anjou, que se convertería en Felipe V. Como
dato curioso sabede que neste momento ten a súa orixe a Casa dos Borbóns en España, á que
pertence o noso rei Felipe VI.

A idea de que Felipe V, vinculado a Francia, fose rei de España fixo que Inglaterra e Holanda
se alertasen xa que temían un desequilibrio na distribución do poder en Europa. En 1701 asínase o Tratado da Haia no que se establece a alianza entre estes dous países e en maio de 1702
declaran a guerra a Francia e España, dando así comezo á Guerra de Sucesión Española.
Porén, aínda que o detonante da guerra entre as principais potencias europeas do século XVIII
foi a cuestión sucesoria ao trono español, a realidade do enfrontamento era outro ben diferente. Ingleses e holandeses nun bando e franceses e españois noutro, estábanse disputando o
comercio con Indias, monopolizado por España tralo descubrimento de América por Colón.

Sabedes cal é a orixe da dinastía dos Austrias en España?
Co nacemento en 1500 en Gante do futuro rei de España Carlos I. Que unha persoa nada nunha cidade situada na antiga Flandes, actual Bélxica, termine sendo
rei de España é difícil de entender neste século pero sinxelo de explicar. As monarquías europeas sempre se caracterizaron por realizar matrimonios por motivos
estratéxicos para establecer alianzas políticas, e esa é a razón de que Carlos I,
nado en país estranxeiro, sen coñecemento da cultura e lingua española se convertese en rei de España en 1516.  A razón: era fillo de Juana I de Castela e Felipe
I o Fermoso, e neto por vía paterna de Maximiliano I de Habsburgo e María de
Borgoña (dos cales herdou Borgoña, os territorios austríacos e o dereito ao trono
imperial) e por vía materna dos  Reis Católicos, dos que herdaría  Castela, Navarra, as  Indias,  Nápoles,  Sicilia e  Aragón.

Actividade
Imos facer unha árbore xenealóxica da familia de Carlos I, iniciándoo cos seus
avós e estendéndoo ata Carlos II, fin da dinastía dos Austrias e inicio da historia
da batalla de Rande. Ao mesmo tempo faremos outro coa orixe da dinastía dos
Borbóns con Felipe V ata o actual rei de España Felipe VI. Para isto podes utilizar a
bibliografía de referencia na unidade, unha publicación de Historia de España ou
internet como ferramenta de apoio.

A Frota de Indias.
Os principais ingresos da coroa española entre os séculos XVI e XVII procedían do comercio
con América. Este facíase seguindo unha ruta denominada Carreira de Indias, pola que a frota
de barcos transportaban a España mercancías procedentes dos seus virreinatos.
Sabedes que é un virreinato?
Era una institución administrativa creada pola Coroa de España a finais do século XVI para o
goberno dos territorios americanos.

A frota organizábase en convois formados por galeóns fortemente armados con canóns e polas
chamadas carracas, barcos mercantes que levaban a carga. Dende Sevilla primeiro,  e a partir
de 1697 dende Cádiz, saían cada ano dúas frotas, unha con destino a Veracruz e outra a Cartaxena de Indias (Colombia) e Panamá. Transportaban produtos manufacturados e escravos.
Para a volta, saían da Habana (Cuba) coas bodegas ben cheas de ouro, xemas, especias ou
cacao entre outros produtos
1702. A batalla
En 1702, un convoi de mercancías español sae de América. Levaban tres anos sen poder facer
a viaxe de volta a España coa prezada carga debido á presenza no mar das Antillas de piratas
ingleses, pero, pese aos perigos, deciden partir debido á urxente necesidade de ingresos da
coroa. Coas bodegas repletas de prata do maior cargamento xamais embarcado, o 7 de xullo a
frota parte da Habana.

O convoi estaba dirixido polo xeneral Manuel de Velasco que ía a bordo da nave Capitana.
Os galeóns españois estaban acompañados por 23 navíos franceses ao mando do almirante
Château-Renault, dos cales só ían armados tres. Ata Azores a viaxe transcorre sen novidade, pero iniciadas as hostilidades en Europa, unha escuadra anglo-holandesa comandada por
George Rooke que viña de fracasar no seu ataque ao porto de Cádiz, pon no seu punto de mira
a frota de Indias.

Ante o perigo, franceses e españois tiñan ordes de dirixirse ao porto cántabro de Pasaxes, e
por diferentes circunstancias estratéxicas decidiron que finalmente o fondo da Ría de Vigo
sería o punto elixido como refuxio, ao ser un perfecto e ben defendido lugar de fondeo. Un
dos persoeiros que máis influíu para que a frota acabase no fondo da Ría foi o redondelán José
Sarmiento Valladares, último virrei de Nova España que regresaba a casa despois de 5 anos. A
elección da opción viguesa demostrouse desastrosa para os intereses da coroa, ao non estar tan
ben defendida como se cría, cunhas fortificacións en estado ruinoso e sen tropas regulares na
comarca.
O 20 de setembro as velas da frota asomaron por cabo Silleiro e as autoridades locais, ante
o calamitoso estado das defensas, intentaron desviar o convoi a Ferrol, pero foi unha misión
imposible, xa que os navíos facían augas trala dura travesía e a tripulación estaba mermada
por unha epidemia de febre amarela. A sorte estaba botada, en Vigo sería a batalla.

O 22 de outubro entra pola bocana sur da ría a armada anglo-holandesa, 150 navíos e case
14.000 homes e  ao día seguinte comezan o ataque arrasando os fortes de Rande e Corbeiro
(Domaio), primeira liña de defensa situada a ambos marxes da ría, baixo a actual ponte de
Rande. Se vos achegades baixo os seu piares da ponte, en terra,  atoparedes restos do antigo
forte.
Cal era a correlación de forzas?

A frota franco-española
40 navíos:
•

3 Galeóns de guerra

•

14 Galeóns mercantes

•

23 Navíos franceses

•

5.000 homes

A escuadra anglo-holandesa
150 navíos:
•

50 navíos de línea

•

100 naves de transporte da infantería e cabalería

•

13.587 homes

A infantería e cabalería desembarcou antes de comezar o ataque naval co obxectivo de anular
as defensas en terra preparadas por españois e franceses.
En cuestións de horas, a frota anglo-holandesa tiña acabado coa metade da frota franco-española que, ante a eminente derrota, decide incendiar os barcos non afundidos para evitar que
caesen en mans inimigas. O 24 de outubro a batalla chegou ao seu fin. O botín acadado cos 13
barcos apresados estimouse en 4.000.000 de pesos, gran botín tras perder un só barco e 500
homes fronte a 2.500 dos franceses e españois e case toda a frota, 37 navíos afundidos.
O desembarco do cargamento
Se o valor da carga se estimou en 50.000 millóns de euros actuais (10.000.000 de pesos da
época), levarse 4.000.000 de pesos non parece un bo botín. Vos que credes?
A carga que levaban os barcos era a seguinte: ouro, prata, ametistas, perlas, diamantes, cochinilla, anil, índigo, madeiras nobres, azucre, tapices, xenxibre, coiro, peles, tabaco, lá, colorada, algodón, ámbar gris, bezoar, bálsamos, jalape, machucan, zarzaparrilla, tamarindos, grana,
pau de Campeche e vainilla.

indigo

amatista

campeche

cochinilla
Actividade
Temos que facer un estudio dos produtos da carga, identificalos mediante unha
imaxe, cal era o seu valor e uso, localizar a súa orixe e situalos nun mapa ilustrado para facernos una idea global do comercio nesta época.

Pero, que pasou coa carga? Afundiuse cos barcos? A realidade foi outra. Ante o esperado
ataque a carga foi desembarcándose durante un mes, dende a chegada da frota ata o mesmo
momento da batalla. Neste desembarco de mercadorías que participaron máis de 6.000 persoas e para o transporte da carga cara a corte, usáronse  máis de 1000 carros de bois. Tras
unha tortuosa viaxe que pasou por Santiago, Lugo, Toledo e Valladolid, os carros chegaron a
Madrid o 30 de outubro.
O fin dunha época e o nacemento dun mito.
A batalla de Rande puxo o punto e final ao monopolio español do comercio americano e o
inicio da súa decadencia como potencia hexemónica tras un século de dominio absoluto.
Este episodio foi sen dúbida, se esquecemos a época romana na cidade, o primeiro acontecemento histórico que pon a Vigo no mapa europeo. Trala batalla o nome popularizouse por toda
Europa, imprimíndose numerosos gravados e mapas artísticos sobre o acontecemento. Incluso
on ingleses lle deron o nome de Vigo a unha rúa en Londres e a un pub moi famoso en Kent
que regalou o almirante inglés Rooke a un dos seus mariñeiros, heroe na batalla.

A crenza popular foi que o tesouro estaba integramente no fondo da baía, ao pensar que só
se tiña descargado a prata que lle pertencía a coroa, e que o resto, pertencente a banqueiros e
comerciantes fora a pique cos navíos.
Dende o afundimento, organizáronse expedicións co obxectivo de recuperar a maior parte do
tesouro, primeiro a pulmón libre e posteriormente con equipo técnico cada vez máis avanzado. En 1720 o sueco Lieber Wolters probou o primeiro traxe de buzo con escafandro, somerxéndose un cuarto de hora.
No século XIX, a publicación de Vinte mil leguas de viaxe submarina de Julio Verne amplificou a febre polo tesouro xa que nesta xoia de literatura de ciencia ficción, o Capitán Nemo se
abastecía do ouro de Rande para levar a cabo as súas aventuras.
Alguén de vos ten lido algún libro de Julio Verne?. Cal? Recoméndase ler esta pequena
xoia da literatura fantástica e das aventuras de Nemo e do seu submarino Nautilus.

A expedición máis frutífera das realizadas ata o de agora foi a do banqueiro Hipólito Magén
que publicou ademais o famoso libro Los galeones de Rande, un estudio histórico que quería demostrar a existencia do tesouro. Con innovacións coma os escafandros de Rouquayrol
e Denayrouze, os reflectores submarinos, as dragas e outras técnicas conseguiu arrancar  da
lameira de Rande 44 quilogramos de prata en 1869.

