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A representación da tecnoloxía A representación da tecnoloxía 
no parque do Pasatempo de Betanzos.no parque do Pasatempo de Betanzos.

Análise do mergullador e do dirixibleAnálise do mergullador e do dirixible

YOSUNE DUO SUÁREZ*

Sumario
No parque do Pasatempo consérvanse representacións de varios inventos e aparellos plasmados 
de forma específica. O sistema de representación empregado para eles é tan detallado que permite 
deducir a funcionalidade desa tecnoloxía en cuestión. Nos casos do mergullador e do dirixible é 
palpable a intencionalidade de conformar prototipos concretos.

Abstract
In the Pasatempo park there are several inventions and devices shaped specifically. The representation 
system used for them has specific features that allow us to deduce the functionality of the technology 
in question. In the case of the diver and the airship, the intention to form concrete prototypes is 
palpable.

Toda obra de arte es hija de su tiempo
Kandinsky en

 De lo espiritual en el arte (1911)

TEKNÉ

      Houbo un tempo no que ciencia e arte estaban estreitamente ligadas. Un feito difícil 
de asimilar na confusa mente occidental actual, a cal é produto do continuo cambio de 
procedementos e crenzas colectivas.
O que si podemos entrever é que ciencia e arte conviviron en moitos períodos da historia 
e que estaban contidas nesa tekné, que os gregos denominaron como a capacidade do ser 
humano para producir instrumentos e bens de consumo en concordancia coa produción 
artesá e artística. A técnica era unha forma especial de saberes e destrezas que converxen 
nunha obra1.
     Neste documento pretendo analizar a representación da tecnoloxía no Parque do 
Pasatempo de Betanzos, un tipo de representación reflectida en diversos puntos e que 
condiciona o valor simbólico do lugar.

* Yosune Duo SuárezYosune Duo Suárez: Graduada en Belas Artes e técnica audiovisual. Ten colaborado na publicación 
da revista Casa dos Espellos e é unha das autoras do libro El Parque del Pasatiempo de Betanzos.
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     Centrareime no mergulladormergullador e no dirixibledirixible, aínda que hai moitos máis exemplos non 
menos interesantes que poderían ser considerados en futuros supostos: barcos, aeroplano, 
funicular, vehículos ou teléfono; sen contar as grandes construcións levadas a cabo na 
época dos García Naveira, como pode ser a canle de Panamá ou incipientes prácticas e 
materias como a espeleoloxía e a paleontoloxía.
      Comezo así escribindo sobre estes dous casos porque ao longo destes anos de estudo 
do parque, en conxunto cos meus compañeiros da Asociación de Amigas do Parque do 
Pasatempo, vexo certa claridade nas dúas figuras para tratar.

A miña finalidade non é outra que demostrar que estas representacións non son xené-
ricas, senón que son modelos concretos plasmados con total fidelidade ao obxecto a 
representar. É dicir, o mergullador é un mergullador  particular e o dirixible é un dirixible 
particular.
      Teño que aclarar que é un enfoque amplo no que caben varias posibilidades, pero trátase 
de apelar ao sentido común e tentear a casuística da forma o máis obxectiva posible.
     O Pasatempo continúa sendo, incluso a día de hoxe, un gran enigma aberto a múltiples 
probabilidades. E, aínda que houbo moita xente que contribuíu a explicar as incógnitas que 
existen nel, é un lugar que conta con diversas capas interpretativas que fan apaixonante 
a súa investigación.

 
A DIVULGACIÓN CIENTÍFICA NO PASATEMPO

Hablamos en un mundo, vemos en otro.
La imagen es simbólica pero no tiene las propiedades semánticas de la lengua;

Es la infancia del signo. Esa originalidad le da una forma de transmisión sin igual.
La imagen sirve porque hace de vínculo. Pero sin comunidad no hay vitalidad simbólca.

Régis Debray en Vida y muerte de la imagen.
Historia de la mirada en Occidente (1994)

      As últimas décadas do século XIX foron anos dun emerxer tecnolóxico frenético. 
Apareceron novos materiais e fontes de enerxía que deixaron atrás antigos materiais 
vinculados á máquina de vapor. Foi o momento no que se comezou a utilizar o aceiro, 
o petróleo e a electricidade. Estamos no marco da segunda Revolución Industrial, 
un período que repercutiu fondamente tanto na forma de vida como nas correntes de 
pensamento occidentais.
       As innovacións tecnolóxicas foron transcendentais para a produción e a economía. 
Os múltiples inventos eran presentados nas enormes exposicións universais e exposicións 
temáticas que xa comezaran a mediados de século. As clases sociais máis acomodadas 
tiñan a posibilidade de presenciar en primeira persoa todo ese movemento efervescente 
de conquista tecnolóxica que «podía mejorar la calidad de vida y, en consecuencia el 
progreso de la civilización occidental» (Bourdón, 2021: 45). Ou como comentan na 
propia Revista de la exposición universal de París (1889) «nunca se había visto reunido 
en un mismo sitio semejante desarrollo y ostentación de fuerza motriz, de arte mecánico, 
de construcción metalúrgica, de refinamiento científico».
      Este é o contexto no que se construíu o Parque do Pasatempo, tendo en conta a datación 
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do seu comezo en 1893. Unha época considerada como a época de ouro da divulgación 
científica, corrente que contribuíu á nova mentalidade positivista que explicaba o mundo 
baixo a lupa do método científico. O coñecemento acadábase a través da experiencia, 
facendo que o sistema educativo evolucionase até un punto no que o suxeito adquiría esa 
educación «de forma observacional» (Fuentes, 2014: 151):

D. Juan y D. Jesús quisieron hacer partícipes a sus vecinos del caudal de 
conocimientos que ellos pudieron ir adquiriendo a lo largo de su experiencia 
personal y, así, ampliar la base cultural de la población a través de los medios, 
recursos, materiales y métodos que, ellos mismos habían descubierto en base a su 
experiencia personal, o bien recogían de lecturas y materiales de la época. 

      Efectivamente, non estamos a falar do que acontecía só no ámbito académico senón 
que existía unha acción didáctica da poboación xeral, moita dela analfabeta. Propiciábase 
a autonomía da persoa, algo inaudito en tempos anteriores. Isto non obedecía tanto a unha 
imposición, pois había unha crecente demanda e polo tanto era unha necesidade social.
      Desta forma, potenciouse a divulgación científica como un modelo de masas que 
acaeceu simultaneamente en moitos países á vez. En España estivo moi influenciada 
pola tendencia francesa, o cal fixo que certas publicacións se traduciran practicamente de 
forma simultánea debido ás continuas peticións e ventas. No veloz proceso de cambio de 
lingua, o contido sufriu modificacións ou incluso a perda do significante de orixe2.
      A transmisión de coñecemento facíase por medio de xente especializada que explicaba 
os procesos dunha forma efectiva e concisa. A expresión lingüística modificouse 
ata que fose entendible para o novo público, as temáticas simplificáronse e os textos 
acompañáronse de ilustracións que facilitaban a comprensión, algo que Sánchez Ron 
(2015) valora deste xeito: «afortunadamente existen caminos intermedios entre la pasiva 
ignorancia y el conocimiento riguroso. Uno de ellos lo proporciona la literatura de 
divulgación científica».
      Deixando atrás os gabinetes de curiosidades predecesores, abríronse paso inéditas 
exposicións, conferencias, eventos, observatorios, xardíns, novelas sobre ciencia, 
enciclopedias e revistas. Incluso a prensa diaria participaba nesta “misión” divulgativa 
narrando as crónicas dos novos inventos e acontecementos. Hai que destacar tamén o 
papel de sociedades científicas que levaron a cabo unha función de formación a través dos 
museos, os cales se transformaron adquirindo un carácter público e didáctico.
     A pesar de que sempre foron xestionados a través das clases políticas e sociais 
dominantes, a dimensión pública foise abrindo camiño de forma definitiva, modificando 
así o contido formal e ideal do museo. Un tipo de museo que puxo en alza a creación de 
obxectos e descubrimentos recentes. E non só no que se refire a actividades artísticas, 
senón tamén ás industriais; facendo que houbese unha maior especialización nas mostras 
e dando lugar aos museos arqueolóxicos, antropolóxicos, etnográficos e tecnolóxicos3.
      Sabemos así que é necesario reunir todos estes factores que compoñen a divulgación 
da época para facer unha reflexión sobre os cimentos nos que se construíu o Pasatempo. 
Acaso non se falou tantas veces desa vertente enciclopédica, museística, didáctica e 
mesmo ociosa do parque? Esa faceta inmersiva non deixa de ser unha característica propia 
das actividades dese período. Mesturándose ademais con outra faceta historicista que 
dialogaba coas grandes viaxes e expedicións que sentaron precedente; pois os cambios 

A REPRESENTACIÓN DA TECNOLOXÍA NO PARQUE DO PASATEMPO DE BETANZOS.
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culturais non acontecen de forma automática, son produto dunha actuación progresiva 
que fai que nun mesmo tempo e lugar convivan a innovación e as rabexadas de recursos 
estilísticos anteriores. Polo tanto, tratábase de renovar pero sen perder de vista o pasado, 
xa que eses revivals eran beneficiosos á hora de recoller o que servía en épocas pasadas , ou 
como afirma Kandinsky (1911: 21) «la semejanza del sentir íntimo de todo períodopuede 
conducir lógicamente a la utilización de las formas que, en un período pasado, sirvieron 
eficazmente a las mismas tendencias».
      Non obstante, é aquí onde vou incidir na condición única e innovadora da obra betanceira, 
debido a que estas “experiencias” son expresadas con materiais imperecedoiros, coma o 
formigón, que fan que o parque sexa unha testemuña fixa no tempo. O efémero convértese 
desta maneira en permanente, en algo só alterable pola climatoloxía e a deriva territorial.
      Ademais de que en Galicia este movemento cultural non estaba presente como tal, o 
que facía que o Pasatempo fose un lugar bastante rompedor neses anos e, seguramente, 
dese lugar a opinións enfrontadas.

 
A INTENCIÓN DETERMINA O ACTO DE CREAR 5 

      Á hora de facer unha lectura precisa das representacións na obra de Juan García 
Naveira, en concreto das representacións tecnolóxicas, hai que ter en conta o esclarecido 
no artigo A arte no Pasatempo de Betanzos. Un templete de catálogo de Daniel Lucas 
Teijeiro Mosquera (2018: 65) no que afirma: «É importante lembrar aos traballadores que 
copiaron as obras de arte, pois facían variacións no modelo orixinal do escultor».
     A noción de que moitos dos elementos que habitan o parque son copia dunha obra 
orixinal encargada por catálogo6, algo demostrado neste artigo, queda máis difusa no 
caso dos altorelevos tecnolóxicos. Se ben sabemos que son a representación dun modelo 
orixinal, non está claro que sexan de catálogo. Máis que nada pola falta de reproducións 
equivalentes noutros lugares do mundo, xa que se existen, non son abundantes.
      Asemella que neste caso a copia é precedida por esa documentación divulgativa da que 
antes falabamos. O que si que puido ter lugar é unha mestura formal entre a composición 
do obxecto orixinal, a imaxe divulgativa e os engadidos feitos polos traballadores.
    O resultado é unha obra persoal adecuada ao espazo e dotada de certa inventiva, a 
cal non ensombrece a intención inicial de representar un obxecto particular. Coma se o 
propio Juan García Naveira se personificara na figura dun inventor do seu tempo, sendo 
o “compositor do espazo” a través de catálogos, imaxes e reinterpretacións subxectivas.
      Non deixa de ser curioso que antes me referira á divulgación en museos, feiras, 
exposicións, prensa, almanaques, postais, libros ou manuais; mais a forma de plasmar 
estes inventos e descubrimentos no parque foi practicamente nova. Parece imitar á 
maqueta do obxecto orixinal, pero en posición vertical. Ao ter volume, outorga unha gran 
cantidade de información. Neste suposto, a maqueta non sería a base para a planificación 
e construción do obxecto senón que nacería como testemuña dese obxecto. A maqueta, 
como “imaxe dunha idea” é a «dimensión utópica e o carácter do modelo que se lle 
atribúe ao obxecto, o que a configura como obra de arte» (Pirson, 1988: 70).
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IMAXE DUNHA IMAXE

      As figuras tecnolóxicas do Pasatempo seguramente tiveron como referencia fotografías 
e debuxos propios da divulgación. Hai outros detalles atopados no parque que nos 
poden facer pensar nisto. Voume permitir a licenza de poñer como exemplo o Muro das 
Relixións. Non me parece unha tolería facer unha analoxía entre as figuras aliñadas de 
maior a menor en función da cantidade de practicantes das diferentes relixións do mundo 
cun gráfico propio da prensa escrita ou dun libro escolar. Cómpre lembrar que foron 
moitas as publicacións que contaban con profesionais de primeira para ilustrar as noticias 
e os textos.
    Antes de entrar nos dous casos concretos do mergullador e do dirixible, debo aclarar a 
problemática das ilustracións. A ilustración científica realízase para contribuír a expresar 
algo que se precisa divulgar. É moi común confundila coa ilustración naturalista. Esta 
última é propia das grandes expedicións, nas que a persoa levaba un caderno de campo 
e plasmaba os seus descubrimentos in situ, dándolle moita importancia á contorna do 
suxeito a debuxar e sendo influenciada pola subxectividade propia desa experiencia 
persoal. 
     A ilustración científica, non obstante, está ao servizo da comunicación científica e a 
súa función principal é ordenar e aclarar os conceptos. Non copia simplemente o obxecto 
a estudar senón que sintetiza todas as variacións dese mesmo obxecto. 
     Por exemplo, se estamos a falar dun prototipo concreto de automóbil, ese debuxo 
debería esquematizar as diferentes variacións dese mesmo prototipo. Polo tanto, trátase 
dunha simplificación das formas mais non dos conceptos. Un dato que podería xustificar a 
estética naif que abunda no parque e que funciona como a estética propia do que podemos 
chamar diagramas de libros de texto.

 
MERGULLADORMERGULLADOR
Data de creación: en torno a 1908. 
Localización: entre o Muro dos Azulexos e o Muro de Homenaxe a Arxentina. Baixo a 
escaleira que leva ao Estanque de Salomón e á Estatua da República 7.

Cambios que sufriu na restauración dos anos noventa do século XX:
- A panca cambiouse por un mazo.
- Os brazos do buzo alongáronse.
- Puxéronlle manoplas nas mans.
- Desapareceu unha pila en forma de cuncha que podería ser unha pequena fonte.
- Desapareceu o peso que colgaba do tanque.
- Desapareceu o pico/machete do cinto de ferramentas. Era máis grande que o actual.
- Engadiron unha ferramenta diferente no cinto que pode ser un pico diferente. 
- Cambio de colocación de certas cunchas e peixes.

A continuación, un esbozo do mergullador do Pasatempo no que nomeo os elementos e 
características principais da figura.

A REPRESENTACIÓN DA TECNOLOXÍA NO PARQUE DO PASATEMPO DE BETANZOS.
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               PesoPeso colgante.

Tanque de aireTanque de aire que lle 
permitía ter autonomía 
durante 30 minutos.

Tubo  ou Tubo  ou 
mangueira mangueira 
de aire.de aire.

Regulador de aire Rouquayrol-DenayrouzeRegulador de aire Rouquayrol-Denayrouze
                                                                                      (Circuíto pechado).

MáscaraMáscara de “fociño” (traducido). Chámase 
así  por esa forma tan característica. Foi 
das primeiras que se utilizou para este 

sistema de respiración. Foi  sustituida polo 
casco de tres pernos.

Barco.Barco.
Estaría representada 
a bomba de aire que 

alimentaba o depósito 
de osíxeno dende a 

superficie? 

Cable de seguridade.Cable de seguridade.

Palanca.Palanca.

EscaleiraEscaleira de corda. Pese que 
as representacións clásicas 

teñen unha escaleira, esta está 
colocada de forma incoherente, 
pois está en primeiro plano e o 
barco ao que se ten que subir 

está moi ao lonxe.

Cofre do tesouro.Cofre do tesouro.

Posible machete machete ou picopico.Calzado de chumboCalzado de chumbo que 
proporcionaba estabilidade.

Pila en forma de cuncha
(posible fonte).

TenazasTenazas suxeitas ao cinturón
 de ferramentas.

* Moitas veces os 
mergulladores eran 

representados sen guantes 
(pois non sempre os levavan). 

Polo tanto, podería tratarse 
simplemente das mans.

(Fig.1) Imaxe que aparece no 
manual A. Siebe’s. Divingapparatus. 
With instructions for submarine 
operations. Siebe& Gorman, 1870.

(Fig. 2) Imaxe que aparece en Manual 
for divers and Diving operations.
Siebe Gorman & Co. 1895. Apréciase 
o peso que colga do tanque e o pico 
que utiliza para reparar o barco.
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   A simple vista, a do parque 
parece unha representación vulgar 
pero, como dicía anteriormente, 
podería ser unha copia parcial 
ou total dun debuxo divulgativo. 
Moitas veces neste tipo de 
debuxos a forma e a perspectiva 
simplifícanse.
    Ao tratar de facer esa perspectiva, 
realizaron un barco pequeno na 
esquina superior pero sen que se 
perciba o efecto que se pretende. 
Polo menos se o vemos tal e 
como está hoxe en día, xa que 
non sabemos se era unha escena 
policromada en orixe, o que podería 
achegar moita máis perspectiva. 
A que si está minuciosamente 
plasmada, case a tamaño natural, 
é a figura do mergullador, que 
podería estar feita mediante molde, 
xa que ten unha forma moi precisa 
e compacta.
 A representación dos 
mergulladores baixo o mar cun 
barco na superficie, tanto de 
cerca como de lonxe, era un 
elemento común na época. Hai 
que ter en conta que a fotografía 
submarina non xurdiu ata o ano 
1893 (Louis Boutan), e dunha 
forma moi primixenia. O primeiro 
libro de fotografía subacuática La 
photographie sousmarine et les 
progres de la photografie (Louis 
Boutan) é do ano 1900, e aínda 

así, na época na que se construíu o Pasatempo eran escasísimas as fotos baixo o mar 
debido á loxística. Polo tanto, utilizábanse case sempre ilustracións para facer este tipo 
de composicións.
      A efixie deste mergullador cazatesouros, unha das máis atractivas do parque, podería 
ser un escenario típico dun libro de aventuras pero, se nos fixamos ben, o mergullador 
non leva calqueira tipo de escafandro. Se indagamos un pouco e analizamos as pezas, 
podemos ver a súa similitude co sistema regulador Rouquayrol-Deneyrouze, Rouquayrol-Deneyrouze, un sistema 
patentado no ano 1860 por Benoît Rouquayrol e que foi a orixe da válvula de demanda, 
utilizada ata hoxe en día. Nun principio utilizábase dentro das minas pero en 1864, xunto 
con Auguste Denayrouze, adaptouno para utilízalo baixo a auga.

A REPRESENTACIÓN DA TECNOLOXÍA NO PARQUE DO PASATEMPO DE BETANZOS.
ANÁLISE DO MERGULLADOR E DO DIRIXIBLE

(Fig. 3) Imaxe que aparece no libro Le fond de la mer. 
León Renard, 1882.
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  YOSUNE DUO SUÁREZ

(Fig. 4) Imaxe que 
aparece en Les machines. 
ÉdouardCollignon, 1882.

(Fig. 4) Imaxe que 
aparece en Les machines. 
ÉdouardCollignon, 1882.
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    A máscara modelada no parque é un elemento a ter moi en conta. Trátase dunha 
máscara á que lle chamaron, facendo unha tradución aproximada, “de fociño”, pola forma 
tan característica que ten. A primeira máscara deste sistema de mergullo tiña só unha 
apertura frontal cunha lente especial para poder ver con claridade, pero pouco despois 
engadíronlle dúas aperturas lixeiramente laterais que lle proporcionaban unha visión 
panorámica. Este tipo de máscara tivo pouca duración, pois tiña un defecto: non posuía 
suxeición traseira adecuada e caía cara adiante.
    Aínda que houbo xente que continuou utilizándoa, precisamente por ese defecto, 
resolveron esa cualidade a petición da Mariña. Hai que lembrar que moitos dos inventos 
e innovacións se facían con fins militares como primeiro obxectivo e, a maioría das veces, 
estes inventos financiábanse e patentábanse a través da milicia.
     En 1867 deseñaron o casco de tres pernos, o cal se converteu nun estándar mundial e, 
en consecuencia, é o que máis abunda nas ilustracións e fotografías. Algo que non ocorre 
no parque.
     O sistema Rouquayrol-Denayrouze foi a primeira produción da historia de escafandro 
autónomo, e foi moi representativo durante décadas, incluso na época do parque, sabendo 
que pasaron cerca de trinta anos entre a comercialización dun e a construción do outro. Era 
o método de mergullo máis empregado. O propio Rouquayrol fixo un manual explicando 
todas as pezas e a súa funcionalidade8.

A REPRESENTACIÓN DA TECNOLOXÍA NO PARQUE DO PASATEMPO DE BETANZOS.
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(Fig. 6) Imaxe que aparece en 
La vie à la campagne. 
Charles Furne, editour. 1861.
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    Presentouse na Exposición Universal 
de París en 1867, ano no que se fixo 
un ha demostración de inmersión ante 
o público levando os dous tipos de 
máscara, a de “fociño” e a de tres pernos. 
A esta exposición acudiu o escritor Jules 
Verne, quedando abraiado co invento e 
utilizándoo como inspiración para o traxe 
do capitán Nemo en Vingt mille lieues 
sous les mers, pero cunha peculiaridade, 
se ben esta fórmula non permitía unha 
inmersión de máis de trinta minutos e o 
buzo tiña que andar case todo o tempo 
polo solo mariño -entre outras cousas 
debido ao síndrome de descompresión-, 
o buzo de Verne podía estar unhas catro 
horas baixo o mar. O escritor foi un 
pioneiro da ciencia ficción e, se ben facía 
divulgación científica na súa literatura, 
engadía fundamentos propios do xénero. 

      Neste punto, podémonos preguntar cal foi o modelo no que se inspirou a composición 
do Pasatempo. Algunhas hipóteses que persoalmente me parecen razoables pero que, 
por suposto, están sen pechar son as seguintes. Poderiamos pensar que a representación 
puido estar baseada na propia obra de Verne, xa que foi unha novela moi famosa e de 
certa importancia na época, mais, se observamos as ilustracións das primeiras edicións, 
e se ben sabemos que o sistema de respiración do buzo é o descrito con anterioridade, 
non temos semellante detalle e claridade sobre o funcionamento da estrutura do traxe, 
nin nos debuxos nin no texto. Tamén hai que destacar que a máscara é a de tres pernos, 
ao contrario que no parque. Tampouco aparece tan detallada esa funcionalidade en 
Lecciones de cosas de J. Dalmau (1904), libro empregado nas escolas García Irmáns. 
(Arcay, Teijeiro, 2021: 14).

  YOSUNE DUO SUÁREZ

(Fig. 7) Revista L’Exposition Populaire 
Illustrrée,1867.

(Fig. 8) Imaxe 
que aparece 
en L’Exposition 
Universelle 
Paris 1867.
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   No artigo Reflexiones en torno a la acción educativa de los Hermanos García Naveira 
en Betanzos de Eduardo José Fuentes Abeledo (2014: 144), faise referencia a que a 
imaxe deste libro escolar podería ser a fonte de inspiración do buzo do Pasatempo. E 
pode ser moi posible mais se afondamos na ilustración, malia que aparece o barco ao 
fondo e a postura do mergullador é semellante á do parque, non hai meticulosidade na 
representación das pezas do respirador. Semella tamén que o casco é esférico igual que o 
de tres pernos e, aínda que leva panca, non hai nin rastro do tesouro.
Podería tratarse dunha mestura entre esta imaxe e outra máis técnica? 

       Adóitase pensar que o mergullador puido ser replicado mediante un molde e a 
contorna puido terse feito por engadido. Esta representación tan técnica da figura só 
a puideron ter sacado dun manual, dun modelo fotografado ou traballado de forma 
presencial nalgunha exposición. Pero se o apartado técnico estaría aquí medianamente 
resolto, faltaría investigar que tipo de referente utilizarían para a escenografía do tesouro.
Tradicionalmente os mergulladores empregáronse, entre outras cousas, para atopar e 
apañar tesouros, mais hai moi poucas representacións técnicas dun mergullador cun cofre 
do tesouro. O tesouro pertence máis ben ao eido dos carteis, novelas ou ben manuais 
menos específicos. 
     Unha anécdota para considerar é o que aconteceu en Vigo no ano 1870. Un evento 
descrito na novela de Verne. Trátase da expedición para recuperar o tesouro afundido na 
batalla de Rande, para a cal se utilizaron buzos co sistema Rouquayrol-Denayrouze. Os 
propios Benoît Rouquayrol e Auguste Denayrouze estiveron presentes supervisando a 
efectividade do uso dos seus traxes. No ano 2020 descubríronse fotos que proban este 
feito, algunhas delas submarinas, co cal se trataría, de forma non oficial, das primeiras 
imaxes submarinas da historia da fotografía. Nas fotos observamos que utilizan o casco 
de tres pernos, xa que en 1870 era o que se usaba practicamente sempre. Coñecerían os 
García Naveira este acontecemento?

A REPRESENTACIÓN DA TECNOLOXÍA NO PARQUE DO PASATEMPO DE BETANZOS.
ANÁLISE DO MERGULLADOR E DO DIRIXIBLE

(Fig. 9) Imaxe que apareceno libro Lecciones de cosas. J. Dalmau, 1904.
       Actualmente se conserva no Museo das Mariñas de Betanzos.
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(Fig. 10) Revista Mar 
y Tierra, 1900.

(Fig. 11) Fotografía tomada na expedición de rescate do tesouro de Rande en 1870, realizada por 
Ernst Bazin na baía de Vigo. Esta fotografía, xunto con outras, foron redescubertas por Eduardo 

Rolland no ano 2020. Aparece no periódico Faro de Vigo o 4/7/2021.Na imaxe aparecen os propios 
Benoît Rouquayrol e Auguste Denayrouze axudando a vestir ós mergulladores.
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DIRIXIBLEDIRIXIBLE
Data de creación: en torno a 1908.
Localización: no paseo perimetral do Estanque do Retiro, na fachada este aos seus lados 
sur e norte9.
      A continuación, un esbozo do dirixible do Pasatempo no que nomeo os elementos e as 
características principais da figura.

   Despois de analizar a forma de diferentes dirixibles destas características, pódese 
deducir que o dirixible representado no parque é o dirixible chamado Renard-KrebsRenard-Krebs ou 
La FranceLa France.
   As peculiaridades destacadas na figura corresponden case con total seguridade e 
exclusivamente a este dirixible. Aínda que existe certa inventiva, como pode ser a anchura 
e altura da barquiña. Trátase dunha reprodución que corresponde a un modelo simplificado 
que podería terse sacado dunha ilustración divulgativa, pois o modelo orixinal ten unha 
forma máis irregular.
   La France foi un dirixible francés creado polos capitáns Charles Renard e Arthur 
Constantin Krebs en 1884. Era unha aeronave propulsada por un motor eléctrico abastecido 
por unhas pilas de grandes dimensións e foi o primeiro aeróstato que conseguiu un voo 
completamente controlado o 9 de agosto de 1884. Tiña unha envoltura aerodinámica de 
1.865m e unha barquiña lixeira que lles permitiu completar o traxecto podendo manobrar 
co vento en contra . O dirixible completou o seu primeiro voo cubrindo 8 km en 23 
minutos, describindo unha traxectoria pechada dende Chalais Meudont retornando ao 
punto de partida e realizou sete voos ente 1884 e 1885, estando exposto despois na 
exposición universal de París de 1889. O lugar onde se realizou a súa construción e 

Parte dianteira da bolsa de 
gas (hidróxeno) máis ancha.
Característicco en La France.

Zona de unión entre a parte da bolsa de gas 
e a parte baixa. Está moi  resaltada a corda 

que rodea o baixo. En orixe tiña a cordaxe de 
unión, a cal non se conserva.

Parte traseira da bolsa de 
gas (hidróxeno) máis estreita 

e con diferente acabado.
Característico en La France.

Veleta con forma cadrada.

Nalgunhas fotografías antigas 
apréciase unha posible corda 

de anclaxe, aínda que non está 
comprobado.Góndola de tipo barquilla entrelazada

(La France tiña capacidade para  dúas 
persoas).

Hélice de dúas palas.

A REPRESENTACIÓN DA TECNOLOXÍA NO PARQUE DO PASATEMPO DE BETANZOS.
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primeiro voo, O Hangar (en Meudon, cerca de París), é un lugar que continúa existindo 
de forma protexida.
     Sería Alberto Charles Doumont quen superaría as limitacións deste modelo, xa que 
o problema do dirixible Renard-Kerbs residía no extraordinario peso das baterías que 
alimentaban o motor e limitaban o incremento da súa potencia.

 

  YOSUNE DUO SUÁREZ

(Fig. 12) Bosquexo do dirixible La France feito polos propios inventores Renard e Krebs.
       Aparece no libro L’Aerostat dirigeable de Meudon. Wilfrid de Fonvielle, 1884.

(Fig. 13) Imaxe que aparece na revista Le Monde Illustre,nº1442, 1884.
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(Fig. 14) Revista 
La Ilustración 
nº207, 1884. Á 
esquerda está 
do dirixible La 
France.

(Fig. 15) Enciclopedia 
ilustrada Seguí, 1900. 
O dirixible La France 
está abaixo á dereita.

Anuario Brigantino 2021, n. 44



354

CONCLUSIÓNS
    A representación da tecnoloxía no Pasatempo remite á funcionalidade como nova forma 
de ambición artística. A máquina está ao servizo do benestar do humano, mais tamén 
esa máquina e a propia iconografía da máquina, teñen un valor artístico ao servizo da 
divulgación e da arte. Esa arte pura, chea de significado en si mesma que se pode apreciar 
no conxunto do parque.
     A través das pezas do mergulladormergullador e do dirixibledirixible pódese concluír que son representacións 
de modelos totalmente recoñecibles e específicos. No modo de plasmar estes prototipos 
obsérvase unha minuciosidade tan fiel ao referente que pouco ten que ver cunha mera 
representación anecdótica, sendo unha descrición detallada dos sistemas de funcionamento 
sumamente particular e precisa. Por iso teñen tanto valor pedagóxico. Sabendo, ademais, 
que era unha época na que a poboación xeral betanceira tiña difícil acceso a este tipo de 
coñecemento.
  Agora ben, non hai que esquecer a extensión artística. A ciencia está implícita pero 
tamén outros elementos formais que enriquecen o discurso final do lugar. Parafraseando a 
Pío Baroja, «El árbol de la ciencia no es el árbol de la vida». En alusión a que a existencia 
pódese coñecer parcialmente a través da ciencia e a través de moitas outras cousas, como 
son outras disciplinas e mesmo outros estados mentais. A vida ten a súa propia árbore que 
debe ser vivida. Porque a pesar dese carácter enciclopédico aparentemente reducionista 
da explicación do mundo, no parque do Pasatempo converxen múltiples e profundos 
conceptos.

 

  YOSUNE DUO SUÁREZ

(Fig. 16) Cromo Chocolat Gerin-Boutron. Principios do século XX.
        A simplificación das formas neste caso fixo que a bolsa de gas do dirixible sexa

        proporcionada nos dous extremos, algo que non se corresponde co modelo orixinal.
 O do parque tamén é excesivamente proporcionado, pero si que se observan os dous

        extremos con diferentes acabados (igual que o orixinal).
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NOTASNOTAS

1 Co paso dos anos e co cambio de sistemas culturais apareceron diferentes acepcións pero cunha base común.
2 Existen varias probas deste feito en diferentes publicacións da época.
3 Un museo tecnolóxico pioneirofoi o Deutches Museum en Alemaña.
4 Os revivals son recurrentes ao longo da historia. No caso do Pasatempo existe un gran eclecticismo de 
significados e formas. A relixión, os valores moráis e as reminiscencias historicistas conviven co progreso 
social e tecnolóxico da época, mediante o cal as clases adiñeiradas podían facer grandes viaxes como turistas.
5 La intención determina el acto de crear (Kandinsky, 1911).
6 O artigo de Teijeiro descobre o feito de que existían catálogos mediante os cales a clientela podía adquirir pezas 
de fundición que eran réplicas dun orixinal. En concreto, profundiza na fábrica doVal D’Osne.
7 Datos recollidos no libro El Parque del Pasatiempo de Betanzos (Arcay, Duo, Souto, 2020: 414-415).
8 Rouquayrol realizou o primeiro manual con textos explicativos e ilustracións. A partir del, fixéronse copias 
parciais coma no volume de Charles Furne (1867).
9 Datos recollidos no libro El Parque del Pasatiempo de Betanzos (Arcay, Duo, Souto, 2020: 414-415).
10 Datos recollidos no manual feito por Wilfrid de Fonvielle,1884.
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ano de publicación.
Se é preciso, despois de dous puntos, iría o 
número de páxina (se se sinala a primeira e a 
última, sepáranse por un guión). Se se trata 
dunha obra en varios volumes, antepoñerase 
o número do que corresponda ó da páxina, 
separados por coma. Se o envío non é a 
unha páxina senón a unha columna, un 
documento, etc. incluirase antes da cifra a 
abreviatura correspondente.
Exemplos: (Miguez, 2000), (García Bellido, 
1943: 21), (Pastoureau, 1988: 261-316), 
(Meijide, 1988: doc. 2, 38).
Cando no mesmo ano hai dúas ou máis 
publicacións dun mesmo autor ás que 
hai que referirse, colócase detrás do ano 
unha letra para identificalas: (Monteagudo, 
2000a). Cando se inclúe o nome do autor no 
texto, entre paréntese ponse só o ano e, se 
procede, as páxinas. Exemplo: Como indicou 
Barreiro Fernández (1984: 51)...
Se hai máis dun autor, inclúense todos ata 
tres, separados por comas, e se hai máis 
ponse só o primeiro seguido de et al.

NORMAS DE PRESENTACIÓN DE ORIXINAISNORMAS DE PRESENTACIÓN DE ORIXINAIS
 DO ANUARIO BRIGANTINO DO ANUARIO BRIGANTINO



Notas ó péNotas ó pé
As notas ao pé aparecerán ao final do texto 
e non conterán referencias bibliográficas, xa 
que estas deberan aparecer dentro do propio 
texto e colocadas entre parénteses. As notas 
ao pé servirán unicamente para desenvolver 
de forma somera algunha idea ou aportación 
que non vaia aparecer no texto do artigo.
Empregaranse as notas ao pé para citar as 
obras literarias antigas, as notas ao pé e os 
recursos electrónicos:

Recursos e edicións dixitaisRecursos e edicións dixitais
Indicarase a dirección web e a data de 
consulta entre corchetes.
RICCIONI, Stefano (2008): «Épiconographie 
de l’art roman en France et en Italie 
(Bourgogne/Latium). L’art médiéval en 
tant que discours visuel et la naissance 
d’un nouveau langage», Bulletin du Centre 
d’Études Médiévales d’Auxerre, no 12 
[http://cem.revues.org/index7132.html. 
Consulta de 10- 10-2008].

Notas de prensaNotas de prensa
Poderán ir como nota ao pé indicando o 
título da publicación, a data de publicación, 
o número do exemplar e as páxinas. En 
caso de contar un título a nota ou a imaxe 
empregada, deberá ser escrito en cursiva.

Obras literarias antigasObras literarias antigas
Acolleranse ás referencias abreviadas de 
uso común, precedidas do nome do autor en 
maiúscula e do título da obra: SAN ISIDORO, 
Etimologías, II, 3, 5, entendéndose libro II, 
capítulo 3, sección 5. No caso de utilizar 
edicións modernas das mesmas, seguirase 
o formato da norma antecedente. Os textos 
bíblicos serán citados así: Éxodo 5, 1-2; 
Apocalipsis 12, 7. Pódense tamén utilizar as 
abreviaturas convencionais dos libros: Ex. 5, 
1-2; Ap. 12, 7.

Bibliografía finalBibliografía final

Monografías e obras colectivas
APELIDO(S), Nome completo (ano): Título 
en cursiva. Editorial, lugar de edición, [vol./
tomo]. De existir varios autores, cada nome 
e apelido(s) se separarán por punto e coma.
BARNAY, Sylvie (1999): Le ciel sur la terre. 
Les apparitions de la Vierge au Moyen Âge. 
Éditions du Cerf, París.
Se se trata dunha obra colectiva citada na 

súa integridade, indicarase «ed./dir./coord.» 
entre o nome do compilador e o ano de 
edición.
CARRERO, Eduardo; RICO, Daniel (eds.) 
(2004): Catedral y ciudad medieval en la 
Península Ibérica. Nausícaä, Murcia.
Artigos de revistas
APELIDO(S), Nome completo (ano): «Título». 
Nome da revista en cursiva, vol./tomo, no, 
páxinas. YARZA LUACES, Joaquín (1974): 
«Iconografía de la Crucifixión en la miniatura 
española, siglos X al XII». Archivo Español de 
Arte, t. XLVII, no 185, pp. 13-38.

Capítulos de libros e contribucións en actas 
de congresos
APELIDO(S), Nome completo (ano): «Título». 
En: APELIDO(S), Nome completo (ed./dir./
coord.): Título do libro ou volume de actas 
en cursiva. Editorial, Lugar de edición, 
[vol./tomo], páxinas. KENAANKEDAR, 
Nurith (1974): «The Impact of Eleanor of 
Aquitaine on the Visual Arts in France». 
En: AURELL, Martin (dir.): Culture Politique 
des Plantagenêt. Université de Poitiers-
Centre d’Études Supérieures de Civilisation 
Médievale, Poitiers, pp. 39-60.
Se o autor do capítulo coincide co autor 
do libro, non se reitera o nome, dándose 
por sobreentendido. SAUERLANDER, 
Willibald (1974): «Über die Komposition 
des Weltgerichts-Tympanons in Autun». En: 
Romanesque Art. Problems and Monuments. 
The Pindar Press, Londres, vol. I, pp. 223-
267. 

Catálogos de exposicións
Título da exposición en cursiva (ano), catálogo 
da exposición (Lugar, ano). Editorial, Lugar 
de edición. The Year 1200. A Centennial 
Exhibition at The Metropolitan Museum of Art 
(1970), catálogo da exposición (Nueva York, 
1970). The Metropolitan Museum of Art, 
Nueva York.
No caso de citar unha contribución 
concreta dentro dun catálogo, proceder 
segundo a norma precedente incluindo os 
datos precisos da exposición de acordo 
coa presente norma. CUADRADO, Marta 
(2001): «Vírgenes abrideras». En: Maravillas 
de la España Medieval. Tesoro sagrado y 
monarquía, catálogo da exposición (León, 
2000-2001). Junta de Castilla y León, vol. I, 
pp. 439-442.



Teses doutorais e memorias de investigación 
inéditas
APELIDO(S), Nome completo (ano): Título da 
tese en cursiva. Tese doctoral/memoria de 
investigación inédita, Universidade/centro 
de investigación.
PÉREZ HIGUERA, María Teresa (1974): 
Escultura gótica toledana. La catedral de 
Toledo (siglos XIII- XIV). Tesis doctoral inédita, 
Universidad Complutense de Madrid.

Edicións de fontes e obras literarias
NOME E APELIDO(S) (ano): Título en cursiva. 
Edición de APELIDOS, Nome (ano da edición 
moderna): Título da edición en cursiva. 
Editorial, Lugar de edición, [volume/tomo].
JOHANNES GERSON (1363-1429): Opera 
Omnia. Edición de DU PIN, Louis Ellies 
(1987): Johannes Gerson. Opera Omnia. 
George Olms Verlag, Hildesheim, vol. III.
Se non se pode precisar a data exacta da 
fonte orixinal, indicarase o século, e se 
tampouco fose posible indicar isto, deixarase 
en branco indicando ó final a data da edición 
moderna.

IlustraciónsIlustracións
As imaxes incluídas serán fotografías ou 
deseños libres de dereitos. En caso de 
reproducir imaxes xa publicadas, deberá 
citarse debidamente a fonte orixinal. No 
caso de imaxes tomadas de Internet, 
especificarase a dirección web e a data de 
captura. En todo caso, o autor do traballo 
será o responsable de calquera posible 
vulneración de dereitos. O envío das imaxes 
debe facerse en formato JPG ou TIFF, cunha 
calidade mínima que permita a súa edición 
e maquetación. De non ser así, poderá ser 
descartada. De existir un lugar determinado 
dentro do texto para a colocación das 
imaxes, debe ser indicado cunha numeración 
correlativa (Imaxe 1, Imaxe 2, etc.) para 
facilitar o traballo de edición posterior. Cada 
foto deberá ir acompañada dun texto para 
o pé de foto no que se citará a información 
do seguinte xeito: APELIDOS, Nome (Ano). 
Título ou descrición da fotografía en cursiva. 
Medidas, fondo.
Fig. 14. FERRER (ca.1890). Vendedoras na 
rúa da Porta da Vila. Arquivo Municipal de 
Betanzos.
Se se trata da reprodución dalgunha obra de 
arte o sistema será similar:
APELIDOS, Nome (Ano). Título da obra en 

cursiva. Material e medidas se se coñecen. 
Fondo do que procede.
Fig. 15. LÓPEZ CRESPO, J. (1903). José Ildefonso 
Portal Montenegro. Museo das Mariñas.

DereitosDereitos
Os autores serán sempre os responsables 
legais dos seus textos. Non se poderá esixir 
ningún tipo de remuneración económica 
nin a publicación do traballo supón ningún 
tipo de relación contractual co Concello de 
Betanzos.

RevisiónRevisión
Será decisión do Comité Científico a 
publicación definitiva de cada traballo, 
tratando sempre de corrixir xunto co autor 
todos aqueles erros que sexan advertidos.
Os artigos de investigación estarán avaliados 
por dous expertos no tema, revisando o 
traballo de forma anónima seguindo o 
sistema de doble cego e emitindo un informe 
no que se valorará a pertinencia da súa 
publicación.
A revista comprométese a adoptar unha 
decisión sobre a publicación de orixinais 
nun prazo de seis meses, reservándose o 
dereito de publicación nun prazo de dous 
anos, dependendo sempre das necesidades 
da revista.
O Anuario Brigantino contactará cos 
avaliadores aos que lles remitirá unha copia 
do texto sen indicio directo da identidade 
do autor e un modelo de informe no que se 
poida avaliar o contido do artigo, os aspectos 
formais, a calidade do texto, a clasificación 
tipolóxica no que deberemos encadralo e un 
veredicto no que se aconselle ou non a súa 
publicación ou a súa corrección. Estes datos 
poden ser enviados ao autor, tamén de forma 
anónima para o seu coñecemento e para 
favorecer as eventuais modificacións.

CorrecciónCorrección
Casa dos Espellos conta cun Comité de 
Redacción que revisará todos os textos e 
poderá propoñer modificacións nos mesmos 
aos autores, que disporán dun prazo máximo 
de dúas semanas para solventar os erros 
indicados. Non se permitirán cambios 
sustanciais do texto entregado.


