
Benvidos todos, amigos,  a estas festas de San Roque. Non e�  
cousa de vagar San Roque. Mirade: Sumo xa ma� is de 45 anos 
de xornalismo diario, falando non so�  de Vigo pero con Vigo 
como eixo, e poido decir que ao longo deles sempre anduvo 
San Roque polo medio. Unhas veces  por culpa do mesmo 
santo, outras pola festividade ou pola romerí�a, pero casi 
sempre pola su� a xente , a que traballa, a que canta nos seus 
bares o neste mesmo espacio, a quen defende a sua memoria.  
Pero e�  que hoxe, queridos amigos, esta festa estrena na su� a 
longa historia unha cousa ma� is: prego� n e pregoeiro , e ten& o a 
satisfaccio� n de ser o primeiro. ¿Co� mo a romerí�a urba�n ma� s 
antigua de Galicia, que xa ten de todo,  no vai ter quen a 
pregone, quen abra a su� as festas e a cante?

Queridos amigos, vou a cumplir o primer mandato dun bo�  
pregoeiro: ser breve. Non importa se sodes devotos ou 
romeros, xente de fe ou sin ela, curiosos ou  xente que, 
simplemente, gusta del goce de la vida. Ma� is de catro se�culos 
contemplan esta festa asamblearia arredor do San Roque 
vigue�s, o que deixa claro que as festas populares  son unha 
grande ocasio� n para o encontro�  do home co sobrenatural, 
sexa no templo iu nao ru� a pero, entre elas, as romerí�as ocupan
un lugar preferente porque supon& en un acercamiento a�  
naturaleza, nai nutricia do home. Pero, deixemos socioloxí�as 
ou antropoloxí�as con& azos para os socio� logos, os antropo� logos 
ou  para os lectores teimudos e vaiamos ao gra�n.

Queridos amigos, estar aquí non é solo gozar do encontró entre as 
xentes, non é só celebrar a un santo, non é só cumprir a tradición, 
non é só gozar de música e petiscos, de viños,  empanadas ou 
sardiñas. Estar aquí é aunar aspectos religiosos, lúdico-
festivos,morales, económicos, estéticos; estar aquí é reivindicar 
unha identidade local. A do San Roque...  Sí, sí, claro, pero 
tamén, atentos todos, é un modo de desempolvar a memoria. Eso, 
desempolvar a memoria, é o que fixo Enrique Caride co respaldo 
da Irmandade de Devotos cun libro sobre a nosa romería que a 



mira, remira e revisa  dende séculos atrás pero que se abre coa súa
propia memoria, a do seu San Roque da infancia, hai 80 anos, que
a moitos lles parecerá moito pero non é máis que un suspiro no 
tempo 

¡Ay, aquel tempo, que coñeciches os maiores do lugar, en que o 
barrio era un fervedoiro de xente! Aquela tenda de ultramariños 
de Pepe, a escola de nenas, a casilla de arbitrios, o forno da señora
Luisa e a taberna de Inocencio o seu home, o kiosco e almacén de 
leña de Consuelo, as gaseosas Cascada de Ibáñez, a casa de 
comidas dos Beleiros, a droguería de Santiago, a tenda de 
Enriqueta, “La Romana”, tamén fonda de afiadores e paragüeiros 
vidos de Nogueira de Ramuín, a escola particular de Marita, o 
taller dos zapateiros Ramó e Remixio, o barbeiro Pepe Senra, a 
casa de comidas Pepe de Juan, a sastrería de Lorenzo, a barbaría 
de Cuadrado, a taberna do Grilo…  e tantas , tantas maís que 
poderíamos recordar e aquí non caberían. 

Sí, queridos meus, San Roque é presente pero sobre todo 
memoria. Memoria dunha devoción , memoria dunha festa de 
convivencia familiar, memoria do afiuzamento dunha identidade 
local, memoria dun feito relixioso para algúns e social para todos, 
e. como non, memoria dunha loita na que a Irmandade é 
protagonista desde o año 1951 no que se fundou contra os intentos
de esnaquizar a finca de San Roque e infravalorar o seu carácter 
festivo en varias ocasions : no 1982 a destrucción do pzo para 
nova edificación; no 84 sustituindo a súa festividade polo Día da 
Constitución, no 88 sustituíndola polo martes de Carnaval, no 
2007 pola Virxe do Carme… pero endexamais poideron con ela..  

Acabo, meus amigos. Dende o  se�culo XVI os galegos con& ecen a
iglesia de San Roque de Vigo e a cidade venera ao santo 
popular, tras colocarse baixo a su� a proteccio� n con motivo 
dunha peste que deixou na nosa cidade ma� is de dos mil 
mortos. Hai pouco vivimos outra co coronavirus que deixou 
tame�n un bo saldo de mortos pero no� s tí�n& amos a cencia para 
loitar contra a morte e aqueles vigueses do XVI non tin& an ma� is
que a su� a fe en Dios.  



Mirade. Independentemente das crencias de cada u� n, de ter 
ou non ter fe, San Roquin& o de Vigo e un punto de referencia na
historia do pobo vigue�s, por moito que desde a polí�tica non se 
entendera a veces e se pretendera acabar co seu cara� cter de 
dí�a festivo, igual que outras se lle entendeu ben e se lle deu 
pulo. Moito fixo a Irmandade por manter viva esa memoria 
dende o seu primeiro presidente, Quintela, ao que non se lle 
esquece, igual que aos que o seguiron, Ramil, Dí�az, Martí�nez, 
Agra, Roma�n ata a actual, Ana Caride. Nen se esquece tampoco
as su� as pen& as, como os Sanrockeiros ou a de Furru� , pola que 
man& a�n vaise repartir unha empanada xigante. 

San Roque de Vigo e�  moitas cousas, queridos amigos,  entre 
elas un santo de moitas pelotas, e non so�  pola su� a vida: a ver si
non con ese torneo de fu� tbol que leva o seu nome e vai pola 
trinta e oito edicio� n.

Acabo, e fa� goo cunha copla ao santo, escrita en castela�n: 

“Pues me�dico eres divino/con prodigiosas sen& ales/Libranos 
de peste y males/ Roque Santo peregrino”

¡Viva San Roque, viva a Irmandade que o defende, vivan os 
vecinos que respaldan a Irmandade!


