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Señora Alcaldesa de Betanzos, autoridades, amigos: 
 
Tal día coma hoxe, hai xusto 800 anos, o rei Alfonso IX de León e Galicia concede 
unha carta ós poboadores de Betanzos de Tiobre, o que hoxe chamamos Betanzos 
o Vello (e que xa tiña desde 1162 o gremio de alfaiates ou xastres máis antigo de 
España), permitíndolles facer o que pediron: asentarse no veciño Castro de Untia, 
que pasaría a chamarse Vila Nova de Betanzos, despois Betanzos a secas e por 
derivación da confraría de Betanzos de los Caballeros que existía en san Francisco 
no século XV, aínda hai alguén que lle chama Betanzos de los Caballeros ou dos 
Cabaleiros. Pero como este Castro era por ese tempo propiedade do mosteiro de 
Sobrado, concede a este a cuarta parte de todas as rendas e proveitos da nova vila e 
a metade das capelas que se construísen.  
 
A pregunta é: foi este un acontecemento singular, único? E a resposta é que non. 
De feito é seguro, aínda que non o vexamos nos documentos, que o rei animou 
dalgunha maneira ós de Betanzos o Vello para que deran este paso. 

 
Desde principios do s. XI unha serie de acontecementos favoreceron un cambio 

na vella actitude defensiva das poboacións cristiás da Península fronte ó Islam. E iso 
é debido á estabilidade climática entre o ano 1000 e o 1300, ó aumento da produción 
agrícola, ó crecemento das cidades e a súa actividade comercial, á importancia da 
Igrexa na guerra de propaganda derivada das Cruzadas, ó renacemento cultural a 
través dos mosteiros, a un novo armamento co ferro como protagonista, á creación 
no s. XI do municipio e ó seu fortalecemento debido ó amplo alfoz ou terra que 
controla, etc. 

Todo este complexo proceso de avance dos cristiáns implica a necesidade de 
espazos novos e isto conséguese de dous xeitos: 1º) mediante a guerra e 2º) 
repoboando eses territorios. 

Antes do s. XI xa houbo repoboacións tanto na fronte da guerra como na 
retaguardia. En xeral é unha repoboación contractual entre o Rei e os repoboadores 
mediante foros.  

Neste proceso de colonización interior enmárcanse as cartas puebla do Camiño de 
Santiago, por motivos estratéxicos (conservación do propio camiño) e agrícolas, 
pero tamén comerciais e industriais con xentes moitas veces estranxeiras, fenómeno 
que consolida as peregrinaciones desde fins do s. XI: o Fuero de Jaca de 1063 é o 
primeiro e logo veñén outros como o de Pamplona, Estella, Logroño, Nájera, 



Burgos, Castrogeriz, Carrión, Sahagún, Villafranca do Bierzo, Santiago... Co 
FUERO, e/ou cos PRIVILEXIOS, os habitantes do lugar quedan exentos das antigas 
limitacións á súa liberdade. E, naturalmente, coa potenciación destes lugares 
solidifícase o poder do rei fronte ó dos grandes señores civís e eclesiásticos. 

As mesmas motivaciones económicas e estratéxicas son as que se atopan na 
repoboación do litoral cantábrico e galego entre fins do século XII e comezos do 
XIII por parte de Alfonso VIII de Castela e Alfonso IX de Galicia e León.  

O aproveitamento da pesca marítima, as novas técnicas de navegación e a 
desaparición do perigo normando son aquí motivacións esenciais. Estas poboacións 
son: Fuenterrabía, San Sebastián, Motrico, Guetaria, Castro Urdiales, Laredo, 
Santander, San Vicente de la Barquera, Llanes, Pontedeume, BETANZOS, A 
Coruña e Bayona.  

 
O FUERO DE ESTELLA para as poboacións castelás, e o de BENAVENTE para 

as leonesas e galegas serían o marco xurídico sobre o que se desenvolverían as 
novas poboacións. Betanzos, polo tanto, é un caso prototípico desta repoboación ou 
colonización interior, co fuero de Benavente. 

 
A partir daquí Betanzos defínese como unha típica vila e despois cidade medieval 

a través das seguintes características: 
1ª) Asentamento privilexiado ó estar rodeada por dous ríos, o que favorece a 

defensa, a pesca, o comercio marítimo e a agricultura nas fertilísimas hortas 
periódicamente anegadas polas mareas. 

2ª) O carácter defensivo natural aumenta polo feito de asentarse sobre o Castro de 
Untia, do que se aproveitan as súas murallas, que serán pronto desbordadas pola 
poboación, de tal maneria que no século XIV xa vemos a muralla exterior que chega 
ata nós. 

3ª) Capital administrativa desde fins do propio século XIII. Ó feito de ser 
concello engádese o de ser capital de xurisdición desde 1286 (Sancho IV). E a partir 
de 1480 será capital dunha das primeiras cinco provincias do reino de Galicia, que 
algo máis tarde, en tempos de Carlos V, serán sete. Así continúa ata 1833, cando 
perde esta capitalidade, pero manterase ata hoxe como capital de Partido Xudicial 
(que evoluciona desde a vella xurisdición). 

4ª) Campo de Feira desde finais do s. XIII cando Fernando IV lle concede a feira 
do 1º de cada mes. Isto fai de Betanzos unha poboacion comercial e tamén artesanal 
como aínda recordan os nomes de moitas das súas rúas. 

5ª) Na segunda metade do século XIV convértese na capital do gótico de Galicia, 
como derivación dun pacto (probablemente non escrito) entre Fernán Pérez de 
Andrade e os franciscanos. Andrade construirá tres igrexas e un mosteiro, ademais 
de hospitais, a cambio de poder escenificar o seu poder especialmente na súa capela 
sepulcral, instalada nada menos que na ábsida da igrexa de san Francisco, onde 
estaría o sepulcro de Sancha Rodríguez, a súa primeira dona, e o seu. Os 
franciscanos non soamente contarían cunha igrexa e un mosteiro importantes senon 



que imporían a súa iconografía en todos os espazos deses edificios non utilizados 
por Andrade. 

6ª) Cando parecía que todo ía ben, os abusos dos cabaleiros dos castelos fan que 
Betanzos se converta no século XV na capital da revolta irmandiña que leva consigo 
a destrución case total dos castelos de Galicia. Hoxe aínda conservamos a única 
imaxe dun matrimonio irmandiño: o de Clara Sanches e Afonso de Carvallido, 
“mercador” este e alcalde de irmandade. Non queda nada parecido no resto de 
Galicia. 

E logo Betanzos seguirá forte, como denotan os monumentos tardogóticos e 
renacentistas que nos quedan. Continuará sufrindo moitos incendios e arderá boa 
parte no 1616, acontecemento que nos deixa como documento excepcional un mapa 
espectacular da cidade. Pero en cambio verá como no século XVIII se reconstrúe o 
concello cos deseños do arquitecto de moda en toda España, Ventura Rodríguez, e 
ademais construirase o Edificio Arquivo do Reino de Galicia, edificio que sigue a 
ser hoxe o máis emblemático do antigo reino. 

Sobrevivirá ó século XIX coa invasión francesa, as guerras carlistas, movementos 
revolucionarios varios e á obsesión polo progreso que tivo como consecuencia, 
graves destrucións patrimoniais como o mosteiro gótico de san Francisco, os 
soportais da rúa do Castro, a Porta da Vila, etc. E sobreviviría tamén á Guerra Civil 
de 1936, acabando o século XX coa esperanza, acaso unha ilusión, de que a 
democracia por fin nos trouxera a paz e a convivencia. 

Se agora volvemos a vista cara atrás é verdade que algunhas cousas mudaron, 
pero ben podemos dicir que Betanzos percorreu os séculos ata chegar ós nosos días 
como unha cidade que mantén boa parte das súas sinais de identidade medievais. 
Certamente os artesáns desapareceron coa chegada das manufacturas desde finais do 
século XIX. Tampouco quedan mariñeiros, e os campesiños e os comerciantes non 
abondan. Pero en cambio concentra agora moitas entidades educativas e culturais e 
pode dicirse que, como pouco, é hoxe unha capital cultural de Galicia, mentres 
mantén as súas vellas feiras e os seus encantadores mercados, ademáis de continuar 
sendo unha capital administrativa. 

 A historia non para e a vida sigue, mentres a cidade de Betanzos se vai 
adaptando ós tempos sen perder a súa esencia máis íntima: a de estar conectada co 
seu entorno rural, coa súa comarca, como poucas poboacións.  

É como se se resistira a esquecer a súa orixe de Tiobre. Por iso mesmo estamos 
hoxe aquí: para recordar ós nosos antepasados e aquel camiño que fixeron hai 800 
anos e que sempre foi de ida e volta. 

Moi agradecido! 
Verémonos aquí mesmo dentro de cen anos. 
 
 
 
 


