O SAN ROQUE DE BETANZOS,
O GLOBO E OS CANEIROS
Alfredo Erias Martínez

A festa de San Roque tivo sempre moita importancia en Betanzos, entre outras
cousas, porque coincide en día de feira. Diríase que non queda ninguén na comarca e
máis aló que non se achegue a Betanzos ese día. Todo parece máxico, especialmente
para os ollos dos nenos: a multitude, as infindas cousas que se venden, os escaparates... e, de súpeto, o son da gaita e o tambor que acompaña a danza de mariñeiros ou
a de labradores, ou a de alfaiates ou zapateiros, recuperadas recentemente. D. Francisco Vales Villamarín cantou como ninguén ese ambiente, e así o mostra no poema
Dazaseis de agosto:
Xa os danzantes â Praza van chegando
ô son de ribeiranas e muiñeiras;
xa se están as fenestras atestando
de nenas de olladiñas feiticeiras.
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Cruzan o espazo globos de mil cores
e âs mans non dan sosego os fogueteiros.
Xa, por fin, aparecen os veedores
e o pendón da cibdade cos maceiros.
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Ponse en marcha a brilante comitiva,
alcalde, rexidores, convidados,
milicias, danzas, músicas, xigantes...
(Logo comenzará a función votiva).
E no Campo, descóbrense, pasmados,
ô pasal-o Concello, os feireantes.
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Vida e lendas do avogado de pestes e epidemias
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O globo a piques de subir en 2006

As pestes medievais —sobre todo a peste negra de 1347 e dos anos
seguintes que desde as costas invadiu toda Europa— produciron tal
terror na xente que se procuraron santos protectores. E san Roque
rematou por ser o máis popular. A súa imaxe parécese sospeitosamente
á dun deus galorromano e sobre a súa vida hai diversas fontes documentais con versións moi diferentes. A máis antiga é a anónima Acta breviora, sen datos cronolóxicos,
redactada posiblemente en Piacenza arredor de 1430. En 1494 J. Phelipot traduciuna
ao francés engadindo variantes. Nesa obra inspirouse F. Diedo para escribir Vita Sancti
Rochi en latín e italiano (1479). E destes escritos proceden todas as vidas publicadas
despois.
A partir das devanditas obras podería supoñerse que o santo naceu en 1300 en
Montpellier, froito dun ofrecemento de seus pais que non eran quen de ter fillos. Quedou orfo pronto, vendeu a herdanza familiar para darlla aos pobres e peregrinou a
Roma. En Toscana, na cidade de Acquapendente, púxose a servir no hospital aos apestados, quizais valéndose de nocións de medicina que aprendera en Montpellier,
logrando ao parecer curacións que se cualificaron rapidamente de milagrosas. Continuou curando en Rimini e en Piacenza, contaxiándose nesta última cidade, polo que
se retirou a un bosque.
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Segundo o mito, nese arboredo recibía cada día a visita dun can que lle levaba un
panciño na boca. O dono do cadelo seguiu un día o animal e atopou o santo moribundo,
polo que o levou á casa, alimentouno, fíxolle curas e, logo, peregrinou con el. Segundo
outra versión máis popular, foi o can quen o curou lambéndolle as feridas. A crenza de
que as chagas se curan pola lambedura dun can é algo moi estendido (tamén en Galicia). Por outra parte, o pudor dos artistas fai que san Roque mostre a ferida nun xeonllo ou nunha perna, aínda que sabemos que as bubas daquela peste se situaban
preferentemente nas ingres. Ademais, o can é un símbolo de fidelidade moi estendido
na Idade Media, un tempo no que esa virtude era básica para o funcionamento do sistema feudal.
Xa curado, san Roque volvía a Montpellier cando no norte de Italia, en Anguera,
uns soldados o apresaron acusándoo de espía e pechárono nun cárcere onde morreu
entre 1376 e 1379 (outras versións din que faleceu en Montpellier e os seus restos se
trasladaron a Arles). Non se sabe moi ben se foi canonizado inmediatamente ou no
Concilio de Constanza (1414). En todo caso, os dominicos estenderon moi pronto o seu
culto como intercesor contra a peste, de tal maneira que, desde finais do século XIV,
espallándose desde Venecia, convértese nun dos santos máis populares, como avogado
contra o andazo e demais epidemias. Por iso, dedicáronselle moitas capelas, pero, ademais, rara será a igrexa parroquial que non teña unha imaxe súa, tanto na Europa como
na América latina católicas.
Dentro das lendas que arrodean este santo e que axudaron á expansión do seu
culto, está a que conta que fixo o Camiño de Santiago, chegando a Compostela, ou ben
que entrou en Barcelona, curándose nese momento todos os apestados. Mesmo o Costumari català de Joan Amades refire que na cidade condal se tiña gran veneración polo
can do santo, ao que (o día seguinte da onomástica) se lle ofrecían cirios e cantábanselle oracións, permitíndose ese día que os cans entrasen no templo. Nese sentido
tamén se dicía que o día de San Roque o can ía a Barcelona e todos os cans rabiosos
ían velo e curábanse. E ademais, daquela críase que quen maltratase un can tiña a inimizade do santo para sempre. Nalgunhas zonas de Cataluña o día de San Roque os noivos anunciaban o seu compromiso, noutras era avogado contra os malfeitores, e mesmo
noutras os homes tiñan dereito a poder levantar as mulleres pouco madrugadoras da
cama (os casados contra as casadas, os solteiros contra as solteiras).
Costumes betanceiros na honra de san Roque

En Betanzos, capital dunha comarca agrícola moi fértil, os devotos, desde tempo
inmemorial, póñenlle ao santo ácimos de uvas, entregándoos despois da procesión ao
cura da igrexa matriz da cidade, que leva o nome de Santiago. Con isto, resulta evidente que converten a san Roque en protector das vides, do viño, e quizais tamén, por
extensión, da agricultura en xeral, aspecto este que se destaca así mesmo coa entrega
do ramo aos mordomos e vicarios elixidos para facer a festa. Non esquezamos que un
ramo de loureiro é o que se pon en todas as bodegas de viño, cando o hai, cun significado antigo de eternidade, mais tamén para que os alcabaleiros soubesen onde había
viño á venda para medilo e impoñer o correspondente imposto.
Antigamente, como lembra tamén Vales Villamarín, nos fornos de Betanzos recollíanse, durante todo o ano, doazóns de fariña e masa que logo os panadeiros entregaban aos que organizaban a festa, como ofrenda a san Roque.
Precisamente, os primeiros versos dunha estampa betanceira do mesmo autor, titulada O forno do «Trenco», aluden a ese ofrecemento, que tamén podía ser de cartos, tal
como ocorría con outros santos:
—Falta unha presa de masa
para a Virxe das Angustias
—dinlle á señora Martiña,
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no forno da Fonte d’Unta—.
—Eu xa deixo na boeta
—berra a vella «Parafusa»—
os uchavos que me deron
no enterro da tía Catuxa.

A Nosa Señora de Belén, copatroa
da cidade, en procesión no día de
San Roque

O día por excelencia do santo é o 16 de agosto, aínda que hoxe as festas empezan
o 14 e chegan ao 25 (antes remataban o 18). No sexenio revolucionario, segundo
parece, as festas celebráronse os días 14, 15, 16 e 17 de agosto, como se constata no
1868. Pero un recibo das de 1870 fálanos ademais do día 21. Por outra banda, cómpre
indicar que secularmente a festa do patrón dedicábase a san Roque, pero, desde 1954,
nomeouse copatroa de Betanzos a Nosa Señora de Belén, da igrexa de Santa María do
Azougue, coincidindo co centenario da proclamación do dogma da Inmaculada Concepción, promulgado no 1854 por Pío IX.
Manuel Martínez Santiso na súa Historia de la ciudad de Betanzos (1892) refire con
moita seguridade, pero sen citar documentos, que no 1404 Betanzos sufriu unha gran
peste, que se repetiría no 1415: «[...] no pudiendo contener tantos cadáveres los cementerios, que eran en aquella época los átrios, fué preciso extraerlos para fuera, y la tradición dice que se les dió sepultura pasado el Puentenuevo».
Foi daquela cando a xente se encomendou a san Roque, desaparecendo a epidemia. A partir desa incidencia fomentouse o culto ao santo de maneira especial; organizouse unha confraría, documentada xa no século XVI, e construiríase unha capela
extramuros, no campo da feira.
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O xogo da sortija, o toureo con garruchas e outros divertimentos

A constitución da confraría diante do notario Juan Pérez Álvarez leva a data do 26
de xullo de 1579 (Núñez, 2004). Nese texto lese como o señor Rodrigo Freire de
Andrade asinou que, como cabaleiro que era, o día do santo mantería un «juego de sortija», consistente en introducir a lanza, mentres se vai a cabalo, nunha sortija de ferro
dunha polgada de diámetro, ao tempo que xulgan a acción tres ou catro xuíces. Con el
sairían ventureros, outros moitos confrades, identificándose na «procisión, cavalgada
e sortija» mediante plumas nas gorras ou sombreiros.
É evidente que ese xogo da sortija remite a tempos pasados, ao mundo medieval
no que ser valente e destro co cabalo e coa lanza tiña valor nos torneos e na guerra,
onde o cabaleiro se xogaba a vida. Así aparecen nas imaxes de moitos dos sepulcros de
cabaleiros medievais que vemos nas nosas igrexas de Betanzos e de máis aló. Pero
agora, nas décadas de 1570 e 1580 un bo lanceiro pode ser rapidamente aniquilado por
un home calquera cun arma de fogo e, ademais, a distancia, polo que a figura do citado
xogo responde máis á calidade vistosa na cavalgada e á tradición que a outra cousa.
Tamén se documenta a existencia de corridas de touros (aportados polos carniceiros da cidade) a finais do século XVI (asemade vense daquela na Coruña, como sabemos por Velo Pensado) e, desde logo, celébranse o 17 de agosto de 1607 (Núñez, 2003).
Trátase dun toureo con garruchas ao estilo do que veremos moito despois nos gravados de Goya.
A festa barroca, ampulosa e teatral, do século XVII tamén a documenta Núñez
(2005) cando fala dunha escritura notarial do 20 de xuño de 1648 na que se establecen as obrigas dos dous mordomos da festa, consistentes no seguinte: 1) a festa comeza
o 16 de agosto, pero pode ter os días que consideren; 2) iníciase o 16 pola mañá cunha
«máscara regocijo de a cavallo todos disfraçados» en formación «de a dos»; á tarde faise
unha «comedia» e, á noite, «ynbinción de fuego»; a un dos mordomos dáselle a opción
de facer «juegos de patos», posible antecedente das cucañas que chegan ata nós, como
apunta o autor.
Os actos relixiosos, as danzas gremiais e outras atraccións documentadas

A función relixiosa e o novenario debían costearse polo pobo, constituíndose o
concello en sesión pública o 24 de agosto, día de San Bartolomé, outro santo avogoso
da peste, diante da capela de San Roque, designando por rigorosa quenda dous veciños, un do estado noble e outro do estado llano, como vicarios, que debían costear a
función do ano seguinte, sendo multados se non o facían axeitadamente. Nun momento
chegaron a ser catro, dous de cada estado, ata que o concello asumiu esta obriga custeando funcións relixiosas e festas. Os cinco gremios tiñan a obriga de asistir ao acto
relixioso, de tal maneira que quen faltase sen xustificación debía pagar cen ducados de
multa.
Utilizando documentos do século XIX (Arquivo Municipal de Betanzos, AMB)
(Erias, 1996), poderíase describir como segue o esquema tradicional da festa.
Os días previos procurábase que a cidade estivese limpa e os porcos e galiñas nos
cortellos. A fachada da capela de San Roque adornábase de xeito especial, con mirtos
e flores, armando un arco (1835). Logo, xa na festa, os días empezaban probablemente
coas dianas e as alboradas. Nelas, ademais dos foguetes de rigor, terían protagonismo
os gaiteiros e outros conxuntos, como o «Bartolo y mas compañeros musicos» (18341835).
Un elemento central da festa son as procesións desde o concello ata a capela de
San Roque e ao revés. Sen dúbida eran dúas: unha o día 15 e a outra o 16, esta para a
función do voto. E é aquí onde se sitúan non só os gaiteiros e a música do Bartolo,
senón tamén o «pito y tambor de la función de San Roque», as danzas gremiais e os
«mómaros coa Mómara» á cabeza (1834 e 1835).
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San Roque en Betanzos, 1939

Con gran esplendor siguen celebrándose las tradicionales fiestas en honor a nuestro Santo Patrono San
Roque.
El día 15, como se anunció, la brillante banda del
Regimiento de Zamora y la Municipal, con la sección
de gaitas del país, precedida de los marineros que
interpretaron las tradicionales danzas, gigantes y
cabezudos y banda de tambores y cornetas de Ingenieros de guarnición de esta plaza, recorrieron las
calles de la ciudad, que se hallaban adornadas con
los colores nacionales.
El concierto de la referida banda militar, fué muy
aplaudido por millares de personas.

LA BRILLANTE PROCESIÓN
A las siete de la tarde y con la asistencia de la Excma.
Corporación bajo mazas y el pendón de la ciudad que
portaba el concejal señor Garrido (don Marcelino), se
celebró la solemnísima procesión que recorrió las
calles de costumbre. Nuestro Santo Patrono era conducido a hombros de catorce soldados y la Patrona
de la Gloriosa Marina, por cuatro marineros. Daban
escolta a las imágenes seis números de Infantería de
esta ciudad.
En dos larguísimas filas iban alumbrando infinidad de
fieles.
Cerraba la marcha la banda de Zamora y una compañía de Ingenieros con su bandera y banda de tambores y cornetas.

UNA VELADA
A las once de la noche, en la Plaza de los Hermanos
García, se celebró una gran velada, amenizada por las
bandas Municipal y de Zamora 29, quemándose
muchos fuegos y finalizando con una atronadora
salva de bombas.

LA MISA DEL VOTO
Ayer, fiesta titular del Santo, en la capilla de su nombre y a toda orquesta, se celebró la misa cantada con
asistencia de las autoridades.

En canto ás danzas, documéntanse as seguintes: a Danza de los zapateros que ía
acompañada de pito e tambor; tamén eran estes instrumentos os que acompañaban a
Comparsa de la Trinidad, a Comparsa de San Miguel (a dos mariñeiros ou mareantes)
que levaba os arcos que coñecemos, e ía acompañada de mómaros, a Danza de los sastres e a Danza de los labradores (1834 e 1835). E logo viña a noite, na que as casas estaban especialmente iluminadas con belas. Máis gaiteiros, máis música e ao comezo, e
sobre todo ao remate, fogos de todo tipo.
No 1869 celebrouse unha rifa, e soubemos que un dos premios foi un «retrato del
Patrono Tutelar el Glorioso San Roque», realizado por un tal Agustín Zerezo, polo que
cobrou 30 reais (non obstante, rifouse empezando en 500). Rífanse tamén 54 varas de
lenzo. Os billetes para o sorteo (4000, dito sexa de paso) tiráronse na imprenta local de
don Joaquín Castañeira, a primeira que houbo na cidade. E de novo houbo a rifa no
1870, que parece institucionalizarse, dunha tea de lenzo (47,5 varas).
As cucañas, deixando atrás os aludidos juegos de patos de 1648, documentámolas
no 1869. Daquela, o mesmo 16 de agosto, celebrouse no campo unha competición consistente en «coger una bandera puesta en la Cucaña». O premio foron 10 reais que o
rexedor don José Miño Manibesa entregou «al joven» en cuestión.

Después del ofertorio, ocupó la cátedra sagrada el
elocuente orador B. P. Abelardo de los Carmelitas
Descalzos, Superior de la residencia de Vigo, quien
maravillosamente cantó las glorias del Santo Peregrino de Montpellier.
Lucía el templo sus mejores galas, siendo insuficiente
para cobijar a tantísimo número de fieles que a ella
asistieron.
A la entrada y salida de las autoridades se dispararon
potentes morteros de fuegos.

LA FERIA DE GANADOS
La feria de ganados y otros productos del país estuvo
concurridísima y se hicieron infinidad de transaciones. A ello contribuyó el tiempo que disfrutamos.
(La Voz de Galicia, 17 agosto de 1939)

Conxunto da danza de labradores, ca. 1910
(Arquivo Municipal de Betanzos)

En canto aos espectáculos pirotécnicos, no 1870 documentamos os «fuegos de la
Plaza y aire» que confeccionou o «maestro polvorista» don José Cardalda, de Santiago.
Víctor López del Castillo, tamén compostelán, exerceu este oficio no 1872.
No século XX a electricidade cambia moitas atraccións, o cinematógrafo tamén terá
presenza festiva (Erias e Sarmiento, 1997). Os arcos de mirtos tenden a desaparecer,
aínda que, curiosamente, reaparecen naquelas parroquias da comarca ás que chegan
os frades da santa misión coas súas prédicas. Escollo unha narración das festas dun ano
especial, o de 1939, polo carácter militar propio do momento en que a Guerra Civil
rematara, subliñando a linguaxe característica do nacionalcatolicismo.
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San Roque, patrón da cidade

A pesar de que Martínez Santiso dá a entender que san Roque é xa patrón desde
o século XV, máis ben parece que o é moito máis tarde. Vales Villamarín publicou un
documento de 1732 polo que Betanzos ratifica o voto presentado «a su glorioso Patrono
San Roque». Efectivamente, o 16 de marzo dese ano, dentro da capela do santo reuníronse numerosas persoas que

[...] componen los estados noble y general y el eclesiástico secular y rregular de este pueblo, [acordando] sin discrepar alguno, proclamar y botar por Pattrono tutelar de esta dicha
ciudad de Betanzos y de sus arrabales y suburbios, al Señor San Roque, cuia ymaxen se
uenera en esta dicha ermita construída y fabricada a expensas públicas en el campo que
llaman de la Feria.

E dise que a cidade ten feito xa «difirenttes botos
en que le juró por su Pattrono».
Pídese a aceptación ao arcebispo de Santiago, e ao
papa a concesión da correspondente «bula en tal casso
necesaria, y para que se celebre dicho día con rrezo
propio de prima clase». O arcebispo aproba e confirma
[...] dicho voto y fiesta solemne al glorioso San Roque, en
su propio día, en esta dicha ciudad y términos que la circunscriben, para que se guarde y observe in perpetuum...
y, por consiguiente, declaramos puedan los eclesiásticos de
dicha ciudad rezarle de primera clase con octava, quedando los vecinos y moradores que aora son y por tiempo
fueren, obligados a su cumplimiento, assí ecclesiásticos
como seculares y regulares, al qual de nuestra parte afectuosamente les exortamos, y concedemos ochenta días de
indulgencia a todos los que verdaderamente contritos en
el día de el glorioso Santo visitaren su capilla y rogaren por
la salud espiritual y temporal de el próximo. (Vales, 2006)

Con todo, hoxe en día a festa de San Roque aínda
garda considerables elementos do pasado. A función do
voto séguese a facer o 16 de agosto. Nela o alcalde
pídelle ao santo, fundamentalmente, protección. Nas
procesións tamén se conservan vestixios de antano,
empezando polos maceiros, de sabor baixomedieval, e
os alguacilillos, personaxes da época de Filipe II. O vello
pendón vai así mesmo presidindo o desfile da comitiva, se ben desde a época do cronista Vales Villamarín é este cargo oficial quen o leva, en substitución do rexedor ou
concelleiro máis antigo, como era tradicional. As danzas de labradores e mariñeiros
acompañan a procesión, coma sempre. Pero tamén hai novidades: o día 14, só desde a
década de 1970, faise un pregón e o coroamento da raíña das festas, e á xornada
seguinte o pregoeiro e a raíña teñen unha réplica en forma infantil.

Elección de vicarios e entrega do ramo
Pasadas as festas, empezaba o traballo para facer as seguintes e todo comezaba
pola elección de novos vicarios, que aparece exhaustivamente descrita nos documentos do AMB. Abonde con relatar como se elixiron os das festas de 1799.
O 24 de agosto de 1798, diante da capela de San Roque en presenza do «correxidor y Capitán a Guerra» da cidade e provincia, o avogado dos «Reales Consexos» don
Andrés Santolaria, entre outros, tivo lugar un «concejo de vecinos», tamén chamado
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Procesión no día de San Roque, ca.1930
(Fotografía de F. J. Martínez, Arquivo
Municipal de Betanzos)

«Junta para la entrega del Ramo a los Mayordomos del Señor San Roque, Patrón titular de esta M. N. y M. L. Ciudad de Betanzos, y a los vecinos que salieron electos para
el año próximo entrante de 1799».
A todos eles se lles fixo presente o resultado das eleccións, de tal maneira que,
mirado o cántaro, tocoulles ser mordomos para 1799 a don Manuel Díaz Montalbo e
don Ygnacio de Mella y Barbeito, procedéndose a continuación, segundo costume, á
elección dos vicarios. Preguntouse quen quería ser, e ofrecéronse «por su deboción»,
José e Salvador de Sande, ferradores e veciños da cidade, «con tal que les pase por
turno», e foron elixidos sen máis.
Pasouse logo á casa do novo mordomo don Manuel Díaz Montalbo, e ás de José e
Salvador de Sande, vicarios para 1799
[...] y se les hizo entrega a cada uno de los respectibos Ramos de la expuesta Maiordomía
y Vicaría que lo recivieron con gran contento y regocijo en presencia de distintas personas [...], precediendo la prenotada entrega con las formalidades acostumbradas de Repique de Campanas de la Capilla del Glorioso Santo Patrono, la del Relox, Tambor, Pífano y
Acompañamiento explicado hasta sus casas y el correspondiente a Dn. Ygnacio de Mella
y Barbeiro, Maiordomo y Rexidor [...] por allarse ausente en los Baños y no haver pasado
[...] aviso a quien se hubiese de entregar en su nombre, se le ha puesto al [...] Glorioso
Santo San Roque [...] para que a su regreso lo pueda recoger allí.
(Arquivo Municipal de Betanzos, Fondo Vales Villamarín, 36-18)

A capela de San Roque

Unha sucesión de construcións e destrucións marcan a historia pouco coñecida
desta capela, que nunca puido rivalizar coas tres igrexas góticas intramuros nin coa de
San Domingos, extramuros. Semella que sempre tivo un estilo popular á maneira de
tantas outras que vemos nas nosas aldeas.
Con seguridade documentamos a súa presenza no 1677, cando xa levaba aberta ao
culto algúns anos (Martínez Santiso, 1892) se ben puidese ser que xa herdase outros
edificios anteriores. O templo fora costeado con esmolas dos veciños, estando á fronte
del un capelán.
Situábase no campo da feira, pero probablemente non ocupase o mesmo espazo
onde a coñecemos. No 1771 a capela derrubouse por estar en ruínas para, a continuación, ser reedificada de novo, abríndose ao culto rehabilitada en 1780. Un século despois, no 1875, volveuse pechar por ruinosa, levándose as imaxes á igrexa de San
Domingos. O 31 de agosto de 1878 os diversos gremios da cidade reuníronse en sesión
secreta «para oponerse a la demolición del templo de San Roque acordada por el Ayuntamiento, amenazando a éste con destruirle sus edificios y obligándose ellos a prestar
gratuitamente sus trabajos y el de sus oficiales para reparar la capilla del patrono»
(AMB-VV 36-2), conseguindo así que quedase en suspenso o acordo municipal. De
feito, recompúxose o edificio e o 2 de xaneiro de 1887 abriuse outra vez.
Coñecemos a fachada que tiña a finais do século XIX, grazas un debuxo de Francisco Javier Martínez Santiso, e cónstannos tamén as obras de principios do século XX,
que conduciron (ca. 1915) á imaxe final da capela tal como quedou, ata a súa desaparición definitiva.
Nos derradeiros anos do franquismo, en 1971, e cos argumentos de «habilitar dignamente para el culto el templo de Santo Domingo» e mais «dotar a Betanzos de unos
amplios salones parroquiales», estábase a xestionar un expediente promovido polo
cura-párroco da igrexa de Santiago, don Román Bretal Sieira, para a desafección do edificio, cousa que finalmente conseguiu, derrubándose a capela en outubro de 1983
(tellado, espadana e fachada, posto que as paredes e pilastras permanecen). A popular capela de San Roque, a pesar de ser o patrón da cidade, desapareceu así, aínda que
quen entre na oficina central en Betanzos de Caixa Galicia verá en pé as vellas pilas-
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tras e a pequena boca oval de cantería do confesionario, que comunicaba co contiguo
colexio de orfas. Curiosamente, ao cura non lle chegaron os cartos para os seus «salones parroquiales» (uns semisotos nun edificio novo) e tivo que llos pedir aos fieis, mais
algúns negáronse por considerar que non os tivera en conta na decisión de desafectar
a capela.

O globo de Betanzos
Sábese que no 1306 se elevou un globo en Beijing, con motivo da coroación do
emperador Fo-Kien, mais haberá que esperar ao 5 de xuño de 1783 para ver un en
Europa. Foi en Annonay, Francia, e os protagonistas de semellante suceso foron os
irmáns Joseph e Pierre Montgolfier.
Lanzouse sobre unha plataforma no medio da praza, entre postes e suxeitándoo
varias persoas con cordas. Tiña unha fermosa forma esferoide, magnificamente decorada, e inflouse a base de queimar mollos de palla e ramas de árbores.
Algúns fixéronse ricos e famosos promovendo estas elevacións. Outros morreron
no intento. Experimentáronse xa desde os primeiros momentos novas técnicas de elevación, como a de Jacques Alexandre Charles, que utilizou hidróxeno o 27 de agosto
de 1783 nun globo lanzado en París, no campo de Marte. Pero aínda que Charles coa
súa charlière marca a liña do futuro, serán os Montgolfier os que se mitifiquen e os que
se copien en Betanzos (como en tantas outras partes), onde ata hoxe se manteñen
vixentes as súas técnicas construtivas e de elevación.
A Betanzos non sabemos exactamente como chegou o globo, pero o seu asentamento, aquí, indica que na cidade había persoas que coñecían o segredo da técnica a
empregar.
Xente da familia Ramos informoume de que lembraban dicir que o primeiro en
facer globos en Betanzos fora un francés, que quedara entre os betanceiros despois da
guerra da independencia. Pero Manuel Martínez Santiso, na súa obra publicada en
1892, fálanos da fuxida de Francia, como resultas da revolución de 1789, de «varias
comunidades religiosas expatriadas» que chegaron a Betanzos «implorando asilo y hospitalidad» a finais do século XVIII:
Fueron recibidos con grande atención por parte del pueblo, y se hospedaron en los
conventos de Santo Domingo y San Francisco, y otra comunidad pasó al monasterio de
Monfero. [...] No fué inutil la venida de estos hombres á Betanzos, pues ellos dieron noticia de muchas cosas útiles referentes á la agricultura, especialmente al cultivo de jardines
y hortalizas, y despertaron la afición al conocimiento y estudio de la lengua francesa.

Pois ben, entre esas «cosas útiles», non poderían ser eles os que trouxeron a memoria e a técnica do lanzamento dos globos? Tería desde logo sentido, e máis se pensamos que o primeiro globo se lanzou na cidade para honrar a figura do hipercatólico
Fernando VII, en quen os eclesiásticos e todos os defensores do absolutismo poñían as
súas esperanzas.
No ano de 1814 será, pois, cando se lance o primeiro globo aerostático de Betanzos, e non é estraño que ocorrera daquela, porque dificilmente haberá outro momento
máis festivo. Eran celebracións de carácter político, que se intercalaban coas do secular ciclo anual. E cómpre dicir ademais que, por conseguinte, non eran tampouco uns
festexos espontáneos: sistematicamente tiñan como detonante un decreto, ou similar,
canalizado polo Gobierno Político Superior de Galicia.
Concretamente, para celebrar o regreso de Fernando VII, o concello organizou, en
colaboración co rexemento de infantería da cidade, unha serie de actos festivos os días
29 e 30 de maio do devandito ano.
Á beira da idea fundamental, que era a volta do rei e todo o que politicamente iso
significaba, figuraban como motivos inmediatos para o acontecemento a onomástica
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do monarca e a bendición dunha nova bandeira para o Rexemento Provincial de Betanzos, «adquirida por suscripción entre jefes, oficiales y diversas personalidades de la
localidad».
O voluminoso globo lanzarase a noite do 29 no campo da feira (hoxe praza Irmáns
García Naveira) como colofón da velada, na que tamén houbo fogos artificiais. O 30
houbo unha misa solemne e «ostentosa cabalgata a la tarde y cena-baile a continuación en los amplios salones del Archivo de Galicia, vistosamente engalanados», onde
se aloxaba o rexemento, segundo datos de Vales Villamarín («Bosquejo histórico de
Betanzos de los Caballeros», Faro de Vigo: Especial centenario, 1953, reeditado en
Anuario Brigantino, 1991).
Veremos o globo noutras festas de carácter político, como a que se referiu á campaña do xeneral Rodil en Portugal (1834) no contexto da primeira guerra carlista. En
xuño dese ano o devandito xeneral entrara con 15.000 soldados no país veciño, co
obxecto de botar de alí ao infante Carlos. O éxito foi utilizado como unha arma de propaganda en toda España, e en Betanzos tivo o seu reflexo. Como colofón dos actos, lanzouse un globo na praza situada fronte á casa consistorial, e que daquela se chamaba
praza Real.
Lanzáronse así mesmo dous globos no acto de publicación da Constitución de 1837.
Xurdirá de novo, ademais, o 7 de xullo de 1841 con motivo do regreso á cidade do
Rexemento Provincial de Betanzos, «después de haberse sacrificado en defensa de la
Constitución y libertades patrias, dando prueba de su valor y comportamiento durante
la guerra civil [primera guerra carlista, 1833-1840] que acaba de fenecer, contribuhiendo [sic] [...] á dar la paz tan deseada a la Nacion».
En setembro de 1858, cando Isabel II inaugurou na Coruña os traballos do ferrocarril Palencia-A Coruña, a raíña pasaría logo pola capital betanceira. Viña acompañada
polo seu esposo, don Francisco de Asís, e polos seus fillos, o príncipe de Asturias e a
infanta Isabel. No medio da praza do Campo, ateigada de xente, situouse un fermoso
pavillón onde a comitiva foi agasallada polo concello. Marcharon despois á igrexa de
San Francisco e tomaron de novo a carruaxe cara a Lugo, «mientras a los acordes de la
música bailaba delante del coche de SS. MM. una comparsa elegantemente vestida, elevándose magestuosamente al propio tiempo un globo aerostático de colosales dimensiones».
Aparte destas, e posiblemente doutras, festas políticas nas que apareceu o globo,
o que resulta evidente é que o aeróstato acadará o seu lugar por excelencia en Betanzos, perdurando nas festas patronais de San Roque. Así o documentamos desde 1834.
Cando a finais dese ano o deputado de festas, don Manuel Vega, presenta as contas ao concello, refírese a algo que, polo menos documentalmente, nos resulta novo,
como é a existencia de globos nas celebracións patronais. Se algún día aparecen documentos anteriores, probablemente se verá que este paso do aeróstato desde as festividades políticas ás relixiosas se deu quizais non moito despois de 1814-1815.
En calquera caso, na década de 1830 o globo parece estar xa plenamente consolidado como número obrigado nas festas de San Roque. O aumento de un globo a dous
(1835) non é máis que o resultado lóxico dunha evolución que viña de atrás.
Para o que voou en 1834 vemos que se utilizaron «10 resmas [de] papel para los
Globos, 16 libras [de] arina [...]» para pegalos, «trenza y bramante para ellos, 2 resmas
mas de papel mas ordinario», quizais para o globo máis pequeno, «hilo, cola y Braseros para enjugarlos» (enxugar o globo era, e é, fundamental: trátase de que o papel
estea perfectamente seco para que pese o menos posible). E pagáronse «88 reales por
pintarlos».
Sobre a maneira de lograr a súa elevación ilústranos don Manuel Vega:
[...] pagué a los Carpinteros al colocar el Palo para echar dichos Globos, por el Palo, por
Tallabientos para sostenerlo, por 8 Barales y Cuerdas de los Globos, por los Cascos para
Ynflarlos i paja, 24 [reales y] 8 [maravedís].
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Gastáronse ademais 88 reais «por aceite, papel de Estraza, Estopa y Brea para el
Gas de los Globos», o que nos permite acercarnos á fase de inflado. Levaban «barquillas» e estas despedían «fuego», coma hoxe, posto que así se constata, como tamén o
pago «a los fogueteros por armar las ruedas de las Barquillas».
Un globo subindo e a barquilla despedindo fogos artificiais, que xiraban sobre as
citadas ruedas, debía constituír todo un espectáculo, e máis naqueles tempos en que
era difícil imaxinar algo máis extraordinario. E quen foron os que fixeron os globos?
Pois, coma sempre, un grupo, supostamente numeroso, de mozos da cidade. Isto sabémolo porque o deputado de festas, para agradecerlles o seu labor tivo o detalle de gastar 28 reais «para una ponchada que [dio] a los muchachos la noche de San Roque por
aber trabajado los Globos», así como 50 reais máis «por una merienda a dichos muchachos, solicitada por algunos de ellos». Queda, pois, na escuridade quen dirixiu as operacións de construción e lanzamento dos aeróstatos, aínda que puidese ser don Vicente
Villar, que si tiña esa función no 1837.
Poderiamos falar de moitos globos no século XIX e non digamos despois (Erias,
1996). Baste dicir que no 1868 se pagaron 96 escudos a don Luis Abella pola construción de «tres glovos areostáticos [sic]». Os de 1869 foron tamén tres e pagáronse a don
Manuel Ramos Casal, de Betanzos. Este home segue nese cometido ata 1871, pero o
seguinte ano o protagonista é Antonio Pedreira, que recibe 860 reais «por la construcción de tres globos areostáticos que ascendieron en las funciones de dicho Santo [e
pola] recomposición de los Gigantes».

Un temerario xogo en 1890

Unos chiquillos á quienes la sangre no les cabe en el
cuerpo en estos tiempos calurosos, quisieron ayer
hacer subir un globo construido por ellos.
Y mi dicho mi hecho: fueron al Puentenuevo y, sin
mas oste ni moste, lo inflaron y gritando ¡ahí va eso!
contemplaron su obra con admiración.
El globo, en vez de subir, bajó y, cayendo al lado de
una mampara perteneciente á un diamantista que ahí
habita, hubiera causado graves perjuicios á no acudir
pronto la gente.
Esos niños ¡tienen unas monadas!
Y díganselo luego á sus papás. En seguida exclaman:

Na Restauración, máis globos e máis música

Cando chegamos á Restauración, no 1881, atopámonos co gran protagonista do
futuro en relación co globo (pero tamén co teatro, co cinematógrafo, coa iluminación
pública, etc.): don Claudino Pita Pandelo.
Un borrador de contas das festas patronais e das de Nosa Señora do ano 1881 permítenos entrever as características das festas patronais dese ano. E unha folla impresa
relativa a un certame de gaitas, celebrado o 15 de agosto, confírmanos ademais que os
días festivos seguen a ser o 14, 15, 16 e 17.
Polo que se refire ao «Certámen Musical de Gaitas del País y Cantos Populares
Gallegos que tendrá lugar en la ciudad de Betanzos el día 15 de agosto de 1881», cómpre dicir que foi organizado polo Orfeón Brigantino, que xa o 12 de marzo dese ano
fixo pública a folla impresa coas bases, na que asinaban o seu vicepresidente interino,
Domingo Tenreiro, e o seu secretario, Jesualdo Martínez. Daban a máxima importancia á alborada e, por iso, o primeiro premio (de 80 reais) era para o gaiteiro que mellor
a tocase. Seguíalle a muiñeira (segundo premio para o mellor gaiteiro, 60 reais) e, por
último, cabía tamén o canto, de tal xeito que recibiría un terceiro premio (40 reais) quen
mellor cantase «un a-la-la ú otro canto de los campesinos gallegos». Había ademais tres
accésits de 20 reais cada un.
Era unha maneira de apoiar a música e o canto propios, dentro do marco burgués
da cultura romántica. O caso é que os gaiteiros premiados estaban obrigados, ao remate
do certame, a percorrer as rúas executando aires populares da súa libre elección, de tal
xeito que a festa do certame se espallase a todos os recunchos da cidade.
O borrador non nos dá detalles, pero, polo que veremos en anos posteriores, estamos diante dun cambio significativo no que se refire á presenza do globo: hai máis e
de diversas formas.
Aparece un globo de «nuestra señora» de 16 varas (13,28 m) que evidentemente
se lanzou a noite do día 15. E despois outro «glovo grande» (sen dúbida o do 16). Xunto
a estes de considerables dimensións e de tradición antiga, xorden os «glovos pequeños» que facía tamén don Claudino Pita, así coma os caprichosos (aquí sinálase un de
6 varas —4,98 m—). Todos estes e máis estarán presentes nos vindeiros anos.
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—Mi hijo es un bendito de Dios. Acaba de hacer un
globo y lo va a echar ahora, lejos, junto á la casa del
vecino, porque aquí podría producir un incendio.
¡Cuanta lógica y amor paternal!
Vamos, señores municipales ¿porque no meten en
chirona á tales muchachos?
(El Mendo, núm. 55, 18 de xullo de1890)

Por ese tempo, os aeróstatos eran tan populares en Betanzos que ocasionaron algún
desgusto ao formaren parte de temerarios xogos de rapaces. A crónica do periódico El
Mendo sobre unha desas troulas non precisa comentario.
No 1890 houbo unha tentativa de facer cambios na festa, revolucionarios algúns
deles. É destacable, sobre todo, a pretensión de que durasen quince días, máis incluso
que na segunda metade do século XX ata hoxe en día, que son doce (do 14 ao 25). Outra
novidade sería a colocación dun quiosco para a Banda Municipal e mais o Orfeón
Eslava, fronte ao Cantón Grande, precedente do palco posterior. E, entre outros extremos, tamén cumpriría subliñar a introdución no programa festivo (que probablemente
xa viña de anos anteriores) das actividades do teatro Alfonsetti, inaugurado o 12 de
novembro de 1882. Ademais, nese ano proxectábase un certame de globos (que non
aparecerá no programa), entre outras atraccións. Pero que significaba ese certame? A
resposta exacta non é doada, pois non temos detalles que o describan. Mais, o que si
sabemos é que, daquela, en Betanzos hai, polo menos, dous establecementos que venden globos. E un deles é o xa coñecido de don Claudino Pita Pandelo, que se anuncia
deste xeito no periódico El Mendo do 21 de maio de 1890: «Taller de globos de Claudino Pita. Inventor del globo en la forma del SUMARINO [sic] PERAL, globo que sube horizontal, conservando la misma posicion en el espacio [...]».
A proliferación das variedades de globos é tal con don Claudino Pita, que se fai
necesaria unha análise tipolóxica para aclarar todo o proceso. Utilizamos para iso a terminoloxía dos documentos e, sobre todo, dos programas de festas. Interesa establecer
os modelos que se perpetúan e, neste senso, as categorías simplifícanse moito ao comprobar que un mesmo tipo de globo (os de gran tamaño, sobre todo) tende a mostrarse
asimilado a un día concreto da festa, por máis que, no decorrer dos anos, se lle asignen
cualificativos diversos.
O «monstruoso», «magnífico» e «gigantesco» globo de Nosa Señora (15 de agosto)

Sen dúbida é un dos dous de 1834 e 1835, ou dos tres de 1868 a 1872. No 1881,
xa con don Claudino Pita, aparece documentado un «glovo [de] nuestra señora [de] 16
varas» (13,3 m.), probablemente herdeiro do «glovo de 16 varas» de 1845. No 1886,
ano ben documentado, atopámonos nada menos que con dous de gran tamaño o día
15: un «monstruoso globo de colores, rodeado de farolillos, del que penderá una hermosa barquilla de fuego, ás dez da noite», e outro «magnífico globo de colores» dúas
horas despois, ás doce. Este último, que parece secundario, non terá futuro. No 1890
volvemos ver á mesma hora ese «globo monstruoso de vistosos colores, rodeado de
farolillos [...]» e con «barquilla de fuego». A descrición é mellor para o de 1891, ao engadirlle ás características coñecidas a do tamaño: «Globo de 20 metros [...]».
No 1899 e 1900 xa non vemos os farolillos e tampouco a barquilla: «magnífico globo
pintado con gusto y en el que llamarán la atención alegóricas siluetas, llevando pendiente una figura de caprichosos fuegos de colores». No 1903 dise que vai «pintado alegóricamente» e leva «barquilla» ou «estrellón de fuego», descripción que se repite no
1904 e no1905, só co «estrellón de fuego». Como «globo de grandes dimensiones», sempre á mesma hora (ás dez da noite) voa no 1906. Con «barquilla de fuego» no 1909 e
recuperando o «estrellón de fuego» en 1910 e 1911.
No bienio seguinte adopta o nome antigo do globo do día 16 (que neste tempo se
califica de «colosal»), ao denominarse «Globo grande con bonita y elegante barquilla
de fuego». E despois aparece como «Globo de grandes dimensiones» (1917-1925, 19291934), alternando con «gigantesco» (1926-1928).
Non se bota entre os anos 1935 e 1944 (remate da segunda república, guerra civil
e posguerra), pero renace entre 1945 e 1946, sempre como «Globo de grandes dimensiones». Desaparece de novo e retorna por última vez no 1950. Desde ese momento xa
só quedará como supervivente o do día 16.
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O «grande», «colosal» e «monumental» globo de San Roque (16 de agosto)

Por ser o 16 o día principal das festas patronais, sen dúbida foi nesa data cando se
botou un dos dous globos de 1834 e 1835, e supoñemos que tamén sería o de 16 varas
de 1845. Naturalmente, así mesmo, o 16 voaría un dos tres areostatos das festas de
1868-1872.
Os cualificativos documentámolos coa chegada de don Claudino Pita, quen promoveu certa campaña de propaganda comercial que co tempo se institucionaliza. El
inicia con seguridade o seu traballo de construtor de globos na década de 1880 (xa no
1881), aínda que quizais tivese un papel destacado desde 1875, como se ten dito. O
certo é que no 1881 vemos por primeira vez a expresión «Glovo grande», que terá bo
eco popular e mesmo servirá para que, moito máis tarde, no 1932, o poeta Francisco
Vales Villamarín titule así unha das súas estampas betanceiras máis fermosas.
No 1886 descríbese aínda mellor: «Globo de 20 metros de altura pintado con exquisito gusto y lujosamente engalanado que irá despidiendo brillantes luces de vengala».
No 1889, ademais de aparecer como un «globo en forma de naranja», en alusión aos
cuarteiróns de papel, tamén se di que ten 24 metros. E, como parece que está
medrando, no 1890 anúnciase, probablemente con esaxeración: «Globo de 30 metros
de altura, pintado con delicado gusto y adornado de guirnaldas y farolillos». No 1892
vemos máis detalles: «Globo gigantesco de 30 metros de altura y 60 de circunferencia
que irá pintado con tipos populares, los más de la ciudad, caricaturas, pasajes cómicos
y alusiones satíricas [...]».
No 1899 proclámase como «colosal (de más de 30 metros)», sen dúbida o de maior
éxito de todos, posto que así se cualifica ata 1905 («inmensa mongolfiera o Globo colosal [...]») e do mesmo xeito en 1906 e 1907 (cando as festas, excepcionalmente se fan
en xullo), etc.
A descrición parece adquirir un carácter máis científico no 1909:

O globo grande

Noite agosteña. O Campo ten a traza
dun verxel de feitizo, lexendario.
Enche o recinto o ledo vecindario,
que mira absorto os fogos de ar e praza.

Globo colosal de 7.000 metros cúbicos de volumen, pintado y decorado artísticamente, que se elevará en los aires á los acordes de las músicas y entre morteros y voladores, arrastrando un aeroplano [nota de progreso para a época] de fuego de lucería,
truenos y bengalas.

No 1963 aparece por primeira vez a expresión «Globo mayor del mundo», que se
repite ata 1969, matizándose ás veces (1966, 1968-1969) ao intercalar «de papel».
O Globo dos Caneiros (día 18)

Aeróstatos de raras formas e mesmo microscópicos voan xa nos Caneiros (día 18
de agosto) de 1890, así como os centelleantes de 1892, pero aquí o que nos interesa é
un globo de gran tamaño que se repita no tempo. E este sobe por primeira vez no 1931,
apenas estreada a segunda república. Daquela, xunto aos tradicionais do día 15 («de
grandes dimensiones», ou «mediano» segundo se di) e o do 16 («de colosales dimensiones, o grande»), aparece o «Globo gigantesco» ou «pequeño», lanzado na praza do
Campo nesa noite do 18, logo da volta dos Caneiros.
Entre 1934 e 1935 xorde como «globo colosal» e reaparece no 1942 como «Globo
de grandes dimensiones». Non o veremos máis na noite desa popular romaría.

Baixo dos soportás, certa rapaza
fuxe dun carreteiro tabernario,
e no balcón do vello campanario
vese como a curuxa anda de caza.
Unha bomba oise xa. Pende da torre
o xigante aerostato. A xente corre,
buscando posiciós máis vantaxosas.
Dá Claudino a pitada derradeira,
e rube ó espazo, ós sons dunha muiñeira,
o montgolfier de liñas maxestosas.
(Francisco VALES VILLAMARÍN)

Os infindos globos «de colores», «caprichosos» e «grotescos»

En xeral (non sempre) son pequenos e están presentes todos os días da festa e en
calquera momento. Documentámolos desde que aparece don Claudino Pita. Os caprichosos e/ou grotescos teñen características máis singulares.
Resumindo, todos os globos lanzados en Betanzos desde 1814 ata os nosos días
tiveron carácter exclusivamente festivo. Ningún se botou, que se saiba, por motivos
científicos ou militares, nin tampouco subiu neles ninguén.
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O aeróstato comezando a elevarse, fronte á torre
de San Domingos
Fotografía seguinte: A multitude contempla o
globo, signo de betanceidade
(Colección de Alfredo Erias, fotografías do autor)

Antes de 1875, ano no que sempre se ten dito que empezara o seu labor don Claudino Pita, documéntanse 6 globos en festas políticas (a derradeira é de 1858) e 19 en
relixiosas. A partir de 1875 o globo terá unha presenza permanente, coa excepción dos
anos da guerra civil (1936, 1937 e 1938) e en 1970 (nesta ocasión por problemas da
comisión de festas). Por outra parte, ata comezos da década de 1950, poden aparecer
na festa de San Roque dous e ata tres globos de gran magnitude e infindos de variadas formas, cores e tamaños, sendo a época dourada de todos eles a das dúas décadas
finais do século XIX e mesmo nos anos seguintes ata 1936.
Se as festas políticas non teñen data fixa, as relixiosas si, e nelas lanzouse de forma
case permanente o globo, sobrevivindo dese xeito ata os nosos días. Cómpre salientar
que no século XIX, en todos os expedientes conservados das festas patronais, vemos
nelas a presenza do globo. Isto permite supoñer que deberon de botarse moitos máis
dos que coñecemos, quizais mesmo todos os anos desde 1814, ou pouco despois.
O material empregado, segundo figura tamén en todos os documentos, foi o papel,
así como o bramante, a cinta, o engrudo e demais ingredientes, a semellanza dos nosos
días. Desde o principio foi pintado e levou barquilla con fogos de artificio, coma hoxe.
A técnica de lanzamento si cambiou, posto que ata 1841, polo menos, podía botarse
no medio dunha praza, utilizándose varais e paus altos para sostelo e unha plataforma
de táboas na que se inflaba, elementos que non documentamos despois da década de
1840, polo que quizais o emprego da torre de Santo Domingo como substituto das vellas
técnicas fose un achado anterior a don Claudino. Tamén levaba asiñas polas que supoñemos pasarían cordas que sostiñan os mozos. Era todo isto parte das primitivas técnicas francesas de lanzamento.
Nalgúns anos parece que se utilizou gas(nitro no 1869) para inflalos, o que supón
un avance técnico que nos achegaría á experiencia do outro aludido precursor francés,
Charlier. Pero non parece que tivese moito éxito, quizais pola súa maior complexidade
e perigo.
A praza do Campo foi o escenario por excelencia do lanzamento dos globos, aínda
que tamén a praza da Constitución os viu botar algunha vez (en 1834, por exemplo).
Os protagonistas do lanzamento foron sempre moitos. O concello, a través da comisión correspondente, é o que o encarga o globo, coma hoxe, pero a partir de aí hai unha
gradación xerárquica, que vai desde quen dirixe os traballos ata os artesáns especializados en aspectos concretos. Finalmente, vemos un fato de xente anónima (muchachos) que participa en todo o demais, desde a construción ata o lanzamento. Iso, en
certo modo, non cambiou tampouco.
O globo de Betanzos (porque todos agora se sintetizan e conflúen nun, o do 16 de
agosto) chega ata nós con moitos significados contraditorios. Naceu como un símbolo
de progreso científico e, desta maneira, lanzábase como número apoteótico das festas,
asimilándose aos seculares fogos de artificio e demais pirotecnia, mentres que hoxe,
cando o home chegou xa á Lúa, permanece case como un obxecto arqueolóxico: como
un fósil vivente, que xa non pode responder a ideais de avance científico, pero si a
outros.
O que o fixo perdurar son outros significados que o pobo lle engadiu e que, con
perseveranza, os seus construtores, particularmente don Claudino Pita e os seus descendentes, se encargaron de subliñar. Son significados complexos, pero todos se xuntan nunha idea fundamental: o globo é un signo de betanceidade, de comarcalidade e
mesmo de galeguidade e, sobre todo, un fito da memoria colectiva e tamén da individual.
Cando o globo se eleva, a emoción é grande, case mística. Os anos pasados, e os
seres queridos que xa non están, veñen nese momento á memoria e ao corazón dos
betanceiros. Ledicia e bágoas, inflado lento, elevación rápida e noite escura, outra vez.
Hai que esperar ao seguinte ano para vivir de novo a resurrección do globo de Betanzos como unha metáfora da vida.
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A queima da «Fachada de fuego artificial»

Nada máis irse o globo, iníciase a queima da fachada de San Roque, consistente en
fogos de artificio que arrodean a imaxe pintada do santo. Don Francisco Vales Villamarín anotou unha conversa con don Benito Golpe (AMB-VV 36-11) na que este lle
contou que cando era neno (a finais do século XIX) se
colocaba unha especie de escenario diante da fachada
da capela de San Roque, de maneira que puidese pasar
a xente por debaixo. Tiña barandilla e estaba adornado.
O día 15 pendurábase nel o cadro de San Roque, que se
gardaba no concello, permanecendo iluminado toda a
noite por medio de brandóns de cera. O 16 colocábase,
en lugar do cadro, a «fachada de fuego artificial» que
chegaba ata o campanario, onde se poñía unha grande
estrela xiratoria. Mesmo se cre que debido ás explosións, chegou a resentirse o edificio e, conseguintemente, houbo que abandonar esta práctica unha boa
tempada, mentres se restauraba a capela (antes de
1915), pasando o culto á igrexa de Santo Domingo e,
desde aquela, móntase a dita fachada de fuego artificial
no adro dese templo, onde hoxe a seguimos a ver en
pleno esplendor, logo de subir o globo.

Os Caneiros
A destrución da capela de San Bernardo, do barrio
das Cascas, preto do mosteiro do mesmo nome (século
XII) á beira do río Mendo, levouse a cabo en febreiro de
1879, cando se empezou a construír a «Carretera de la
Estación», así chamada ostentosamente porque ía á
estación do Norte, en alusión á «Compañía de los Caminos de Hierro del Norte de España» e mais ao ferrocarril que se inauguraría no 1883.
Pois ben, a perda desa capela deixou orfa de contido relixioso a romaría do 17 de
agosto, popularmente coñecida como a do San Roque Pequeno (o santo estaba tamén
alí). E esa foi, ao meu xuízo, a orixe da festa dos Caneiros, que pronto se pasaría ao río
Mandeo, permanecendo hoxe como unha romaxe aparentemente pagá.
Os Caneiros, pois, o que fan é canalizar unha corrente popular anterior. Era a romaría dun San Roque paralelo, máis próximo ao pobo; un San Roque de barrio, dentro das
festas patronais dedicadas ao mesmo santo.
Cómpre preguntarse que sentido ten que un barrio da cidade faga festa ao santo
patrón un día despois, como algo, en certo modo, illado do conxunto. E sobre ese particular coido que, en realidade, esa festa veu substituír outra máis antiga dedicada a
san Bernardo (o 20 de agosto), que se perdeu, debido á desamortización, coa desaparición do mosteiro, posto que este era de monxes bernardos.
En calquera caso, agora, con san Roque (e tamén santo Antón) na devandita capela,
esta festa decimonónica implicaba unha serie de funcións sociais propias, tales como
bailes, comidas campestres, paseos, globos, foguetes, etc., que se foron enraizando nese
día 17 de agosto nas Cascas.
Por exemplo, o 17 de agosto de 1886 documentamos esa romaría popular do San
Roque Pequeno, aínda nas Cascas, co campón plantado de álamos como protagonista,
a pesar de que xa non estaba a capela. A xente ía igual alí, e así o faría polo menos ata
1899. Daquela chegaba ata ese espazo a Banda de Música a iso das seis da tarde, e logo
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Dúas crónicas sobre a concorrencia aos Caneiros

Con motivo de la jira a los Caneiros, los trenes de la
mañana llegaron abarrotados de gente y lo mismo
centeneares de autos.
A las diez de la mañana, la banda, murgas y “Peares
de Orense” recorrieron las calles tocando dianas,
como en los días anteriores.
Las cristalinas aguas del río Mandeo son cruzadas por
muchas embarcaciones de Sada, Miño y Puentedeume, y de esta ciudad.
(La Voz de Galicia, 19 de agosto de 1933, referíndose ao día anterior)

Postal dos Caneiros do ano 1920 (Fotografía de Blanco,
Arquivo Municipal de Betanzos)
Barcas dos Caneiros polo Mandeo en 2006

Hoy domingo, a las diez, habrá dianas y alboradas.
Verificaráse la tradicional jira a los Caneiros, que por
coincidencia en domingo, se verá concurrida de
modo extraordinario.
De La Coruña vendrá un tren especial, que conducirá
un millar de viajeros.
El recibimiento que aquí se les prepara es grandioso.
A la jira concurrirán la banda municipal, el cuarteto
«Os Mariñáns» y varias murgas.
Al regreso, se verificará una batalla de flores en el río
y en el que habrá una gran sesión de fuegos acuáticos.

amenizaba un baile ao que asistía moita xente, habendo asemade un concorrido paseo,
que era unha das modas da época, para finalmente volveren todos ás súas casas, ao
tempo que se lanzaban globos de cores e foguetes.
Curiosamente, a partir de 1900, deixouse de facer esa romaría nas Cascas e pasáronse a celebrar outros actos festivos na praza de Enrique IV e arredores da ponte Vella,
á beira do Mandeo. A excepción foi o ano 1902 cando se volve ás Cascas co gallo do
acto de entrega do lavadoiro ao pobo
de Betanzos por parte dos irmáns D.
Juan e D. Jesús García Naveira. Aquí
veu ese día o concello en pleno, as
autoridades todas da cidade, as danzas,
a banda de música, os gaiteiros e unha
multitude de xente. Os actos deberon
de ser tan apoteóticos que, a partir de
aquí, colleuse o costume de facer as
grandes inauguracións o 17 de agosto.
E así, esa data, no 1908, foi a escollida
para colocar a primeira pedra do asilo e
escolas García Naveira e, moito máis
tarde, no 1934, inauguraríase a traída
de augas á cidade.
Os Caneiros, nome que deriva
dunha antiga arte de pesca levada a
cabo no río mediante muros paralelos,
onde se metían e collían os peixes, é a
denominación dun campo que o concello, dunha maneira un tanto tortuosa,
mercou arredor de 1900, logo de que
décadas antes fose asaltado sen máis
pola xente. E o consistorio urbanizouno
axiña, con peiraos e árbores no 1901 e
1902, cousa que xa daquela supuxo críticas pola alteración da natureza. O campo está río arriba no municipio de Coirós
(Torres, 2002).
O día grande da xira é o 18, pero, ademais doutros días diversos que observamos
ao longo do tempo, haberá o 25 outra romaría especial, que chega ata nós mesmo desde
1889 (os primeiros Caneiros documentados). Ese é o día que se coñeceu como dos
Caneiros de San Paio, porque a festa deste santo en Tiobre fixérase a xornada anterior.
E así mesmo, co tempo, coñecerase como dos Caneiros da Coruña, por vir moita xente
desa cidade veciña, aínda que tamén viña, e vén, ás dúas romarías.
Os coruñeses gustaron moito desta festa acuática desde o principio (Torres, 2002),
mesmo viaxando en trens especiais, conforme refiren as crónicas periodísticas da
década de 1930. Aquí chegaron nos anos de cambio de século o famoso médico Rodríguez, dona Emilia Pardo Bazán e, moito máis tarde, o alcalde Alfonso Molina, entre
outros.

A las once de la noche, se celebrará una gran velada
en los Cantones, amenizada por la banda municipal.
A dicha hora y en obsequio a los forasteros, habrá
una gran sesión pirotécnica, en la que se quemarán
fuegos de lucería y se elevará un colosal globo.
Terminará la fiesta con una salva de bombas.
(La Voz de Galicia, 18 de agosto de 1935)

A esencia da festa permanece hoxe
Os Caneiros evolucionaron desde unhas maneiras comedidas e pequenoburguesas,
nas que a xente concorría elegante a esa festa marítimo-campestre (mulleres con amplas
pamelas, etc.), a outras actitudes máis informais e populares, nun proceso que se incrementou desde a segunda república ata hoxe. En calquera caso, a esencia permanece.
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Hai que embarcar na ponte Vella ou arredores (é o máis frecuente) e subir río arriba.
Nas fotografías antigas vemos que non todas as barcas ían cubertas e engalanadas (foi
moi famosa a de dona Emilia Pardo Bazán), pero co tempo case todas se foron cubrindo
de ramas, flores, bandeiriñas, farolillos, serpentinas, etc. E así xorden os concursos de
barcas mellor adornadas, que de vez en cando se fan, e que, en xeral, tenden a disfrazarse, por así dicilo, de todo aquilo que ula a Betanzos, en xeral os monumentos arquitectónicos e escultóricos da cidade.
Alí, dentro de cada barca, está a ledicia, a familiaridade, as pandillas que arredor
desta festa se perpetúan desde a infancia. Dinse bromas varias desde unha lancha á
outra, lánzase confeti... A xente canta e mesmo baila. Pronto se pasa diante da neoclásica fonte dos Anxos, e logo, a través da vexetación magnífica de xuncos, canas e árbores, vannos levando pouco a pouco a un mundo distante na nosa memoria, primixenio;
un territorio encantado que pensabamos perdido. Transparencias, reflexos, bóvedas de
vexetación, patos que saen voando cos estoupidos dun tambor ou os acordes da gaita,
pois adoitan ir gaiteiros e charangas nas barcas (sobre todo nas máis grandes) e, se non,
aparellos de música a todo volume.
Cómese moito. A empanada non pode faltar: de raxo, de bacallau, de xoubas, de
marisco, de sardiñas, de lamprea, de anguía... E, sobre todo, bébese. Bébese dabondo
e, con frecuencia, de máis, sobre todo nas últimas décadas do século XX, cando os Caneiros se tinguiron cun fenómeno social moi amplo chamado botellón (mercan os mozos
e mozas bebidas nos supermercados porque son máis baratas e logo mestúranas e bébenas sen xeito). Nos últimos anos do século XX púxose de moda tirarse viño uns aos
outros no campo dos Caneiros, mais esas maneiras, que non tiñan tradición, foron efémeras e xa semellan ir desaparecendo a mediados da primeira década do XXI. Queda a
eterna música, o baile, a amizade, as borracheiras inevitables. E, logo, ao remate, a volta
río abaixo ou camiñando preto da auga.
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Mirando desde a ponte Vella a
romaría dos Caneiros, ca. 1930
(Arquivo Municipal de Betanzos)
O regreso dos Caneiros no ano
2005 (Colección de Alfredo Erias,
fotografía do autor)
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Volver de noite, cando as estrelas e as tebras parecen envolvernos, mentres danzamos inseguros sobre as augas, é un momento especial, propenso á melancolía. Vén
ser unha metáfora da vida que, como a
festa, tarde ou cedo se acaba. Por iso
os máis grandes poetas de Galicia atoparon nesta viaxe única de ida e volta
inspiración dabondo para as súas creacións.
E finalmente van chegando as barcas á ponte Vella, atracan como poden,
ou esperan no medio do río se a marea
está baixa. A festa de San Roque está
a punto de acabarse, despois de tantos
días. Pero aínda queda algo: a apoteose, os fogos acuáticos da ponte Vella
e, se alguén ten forzas, a verbena da
praza do Campo. A festa polimorfa
deste San Roque de Betanzos, coa
feira, as danzas gremiais, a función do
voto, o globo, os Caneiros e mesmo cos
Xogos Florais, dos que tamén se podería facer memoria, amais doutras cousas, rematan aquí. A noite pasa e a
vida segue: o ano próximo volveremos.
En suma, o mundo cambia, pero os
de Betanzos resístense a perder os elementos que consideran esenciais para
a súa identidade. E moitos deles están precisamente neste conxunto de conmemoracións festeiras, que caracterizan, en boa medida, esta vella cidade de Galicia e a súa
xente.
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Dentro da barca séntese a ledicia e
a familiaridade
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