Caderno de campo
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Datos persoais

Dámosche a benvida a Ulla oralmente!

Nome:

Propoñémosche iniciar un percorrido co que descubrirás a riqueza
da cultura oral do Val do Ulla na túa contorna máis próxima.

Apelidos:

Este caderno de campo que tes nas túas mans servirá para tomar
anotacións e facer actividades coas que acadarás maiores coñecementos
sobre a cultura oral das terras da Ulla: contos, lendas, adiviñas, refráns,
xogos, costumes, cantares... toda a riqueza da FALA, e mesmo poderás
ser Contacontos da Ulla.

Centro educativo:
Lugar:
Concello:
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Sabías que...

Pasei pola túa porta
enganchei na pechadura,
unha fala non ma deches
corazón de pedra dura.

A cultura oral está constituída por un conxunto variado e variable de
temas, formas e xéneros de arte verbal usados e transmitidos oralmente
polo pobo, é dicir, usamos a nosa lingua para comunicarnos e facer arte.
As palabras transmiten información e sentimentos que forman a cultura
dun lugar (contos, lendas, anécdotas, refráns, xogos, costumes...).
Ás veces, as palabras van asociadas á música (cántigas, panxoliñas), á
danza (muiñeira) ou a unha representación escénica (Xeneralas e Xenerais
no Antroido da Ulla, as parrandas).
Na Ulla as mostras de cultura oral son moi importantes pola súa abundancia e por manter viva a riqueza de coñecementos das xeracións que nos
precederon. Por exemplo, moitas coplas fan referencia a lugares da comarca
onde se celebran festas.
Se che preguntan quen somos
responde sin covardía:
nós somos de Vilanova,
que andamos de romería.

A riqueza da cultura oral
Unha peza da cultura oral é popular cando forma parte das funcións
comunitarias. Por exemplo, as panxoliñas cántanse no Nadal polas casas
ou en festivais.
Cantámosche os Reices,
perniñas de cabra,
cantámosche os Reices
e non nos dás nada.
Se se deixa de usar unha peza da cultura oral ésta pode deixarse de transmitir mediante a fala ás seguintes xeracións, aínda que pode permanecer na
escrita; de aí a importancia de coñecer e usar a nosa lingua para mantela viva.
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Oralmente só chegou a nós unha pequena parte da antiga cultura oral da
Ulla e de Galicia, pero sabemos que unha boa parte dos contos, as lendas,
as cántigas e outras pezas teñen séculos de antigüidade.
Airiños, airiños, aires,
airiños da miña terra,
airiños, airiños aires,
airiños levaime a ela.

Sabías que...
A interpretación e a transmisión oral das pezas da cultura oral realizábase tanto por mulleres como por homes e non era necesaria a alfabetización, xa que a difusión se baseaba na memoria.
Non hai dúas execucións iguais da mesma peza, por iso sempre
podemos atopar variantes de lendas, cantares, contos...
As pezas da cultura oral son aceptadas colectivamente pola sociedade,
e empréganse en festas, traballos, xogos, disputas...
O nome das autoras e dos autores non ten relevancia e coñécese
poucas veces, pois o importante é o contido e a súa difusión e non tanto
quen o creou.
As funcións que teñen as pezas da cultura oral na sociedade son:
divertir, ensinar, crear lazos de unión, ridiculizar defectos, aturar o traballo,
galantear, agredir, pedir ou gabar, entre outras.
Cando unha peza pasa da tradición oral á escrita perde parte dos
seus trazos e funcións, pero en cambio asegúrase a súa conservación
para o futuro.
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Que nos contan as pezas da tradición oral
Os temas das pezas da tradición oral son moi semellantes en todos
os países europeos. Velaí podes ver cales son os máis comúns.

Adiviña

Cántiga

Humor
Sentimentos persoais: amor, soidade, desexo, reflexión
Trato social: galanteo, diversión, burla, disputa
Vida familiar
Traballo
Festa
Medio natural: animais, paxaros, ríos
Devoción relixiosa
• Busca un refrán galego no que se trate algún destes temas e
escríbeo aquí:

Conto

Ditos e refráns

Atopa as diferenzas
• Investiga nun dicionario, nunha enciclopedia ou en internet en que
se diferenzan estas “pezas da cultura oral” e escribe unha pequena
definición de cada unha delas: adiviña, cántiga, conto, ditos e refráns,
esconxuro, lenda, oración, teatro popular, xogos falados.
Completa as táboas das páxinas 7 e 8:
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Esconxuro

ADIVIÑAS

Lenda

• Saberías dicirnos a resposta correcta?
Alto estou, color de ouro teño.
Por unha risada, perdo canto teño.
1.
Anda e non ten pés, come e non ten boca,
e toda comida lle parece pouca.

2.

Oración

Teatro popular
De alto me miras, comerme querías.
De ti sairá quen me levará.
3.
Píngole píngole estaba pingando
e o gato estaba esperando.

4.

Xogos falados

Pipotiño, pipotás.
Tes o viño de dúas clas.

5.
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CÁNTIGAS

Que cousa é cousa que peta na lousa e nunca se pousa?

As cántigas, cantigas ou cantares populares son composicións en verso
e dependendo de cando ou onde se canten poden ser:

6.
Que cousiña é cousa que cando vai para o monte vai mirando para a casa
e cando vai para a casa vai mirando para o monte?

Cántigas de pandeiro (fiadas, ruadas).
Cantares de Reis

7.

Cantigas de berce

Que cousiña é cousa que vai por unha
corredoiriña escura e chega á porta e brúa?

8.
Que é que ten orellas coma o gato,
pés coma o gato, rabo coma o gato,
ollos coma o gato e non é gato?

Desafíos (improvisación nas festas, na que unha persoa desafía ou reta
a outra), enchoiadas (cantares que intercambian rapazas e rapaces cando
están moceando), parrafeo (cantares que semellan conversas), regueifas
(cantares que se usan nos casamentos), añas (canto que se usaba cando
as persoas que traballaban nunha leira acababan antes o traballo que as
que estaban na leira veciña).
Maios
Espectáculos escénicos coma os atranques das Xeneralas e Xenerais
da Ulla
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Cantares variados
• Pregunta no teu contorno unha adiviña e escríbea aquí xunto coa solución:

Segundo a súa forma, as cántigas ou cantares chámanse coplas, tercetos,
muiñeiras, panxoliñas, xogos e romances.
Copla: cuarteta de rima asonante nos versos pares, base da maioría
das composicións longas, versos de oito ou sete sílabas e normalmente
cántase en series.
Muiñeira: acompaña as danzas e melodías dese nome, ten dous versos
longos (divididos) e os hemistiquios (as dúas metades do verso) riman
entre eles.

Solución:
Solucións: 1. o ourizo das castañas | 2. o muíño | 3. as uvas, falándolle ás cabras de cuxa
pel se facían os pelellos para levar viño. | 4. un chourizo acabado de facer | 5. ovo | 6. o sol
| 7. os cornos da cabra | 8. o peido | 9. a gata
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Terceto: ten rima asonante nos impares, e moitos convertéronse en
cuartetas repetindo un verso ou engadindo outro, cántanse en series.
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Romance: narración en verso, máis popular na Galicia interior e propia dos
cegos cantores que percorrían as feiras; moitos romances son en castelán.
Xogos: formas irregulares con rimas en pareado, cantados ou salmodiados.
Panxoliñas: cantos de Nadal, Aninovo e Reis, propios desas festividades

Cántigas do Nadal e Aninovo
A seguir poñémosche de exemplo varias cántigas propias das festas do
Nadal e Aninovo. Nas aldeas era costume ilas cantando de casa en casa
e pedindo un aguinaldo ou recompensa.
Anonovo aninoviño
con ben vaias con ben veñas.
Así brincan sete herbellas,
o carneiro entre as ovellas.

Dáme o aguinaldo
anque sea pouco,
un touciño enteiro
e a mitá doutro.

Dáme o aguinaldo
anque sea pouco,
un touciño enteiro
e a mitá doutro.

Traemos a bota
para levar o viño
e para os ovos
traemos un cestiño.

Traemos a bota
para levar o viño
e para os ovos
traemos un cestiño.

Traemos a bolsa
para levar os cartos
e para as castañas
traemos un saco.

Traemos a bolsa
para levar os cartos

Ano novo aninoviño,
con ben vaias, con ben veñas.

e para as castañas
traemos un saco.

Así canta o carneiro
entre as ovellas.

• Pídelle a alguén do teu contorno que che cante unha cántiga sobre
calquera dos temas indicados e escríbea na seguinte páxina:
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Ficha de recollida de campo:

A tradición oral: as cántigas
Data de recollida:
Lugar de recollida:
Nome e apelidos:
(da persoa á que lle realizas a recollida)

Escríbea aquí:

Cando remates de cubrir a ficha, puntúate como Contacontos da Ulla
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CONTOS E LENDAS
Os contos están entre as pezas máis abundantes da cultura oral galega.
Son relatos en prosa, aínda que, algunhas veces tamén están en verso
ou inclúen algunha poesía.
Os contos máis frecuentes son:
De encantamentos
De animais
De costumes
As lendas son relatos breves nos que habitualmente interveñen forzas ou
personaxes sobrenaturais, e nelas dannos máis datos sobre as personaxes,
o espazo no que ten lugar a acción e o tempo no que se desenvolve.
Ademais as lendas son presentadas como feitos verdadeiros.

Algúns contos que escoitamos na Ulla:

As mañáns de San Xoán
Eran dúas comadres que se viron no San Xoán e puxéronse a falar e ás doce
aínda estaban falando. Daquela díxolle unha á outra: “¡Ai, comadre,
As mañáns de San Xoán non sei por onde se van”2.

Miña nai, o angazo

O conto do Pombo

Un mozo que fora traballar a Castela volveu á súa terra falando castelán e
xa na casa de seus pais preguntáballes polo nome de moitas cousas que
supostamente non recordaba, nin tampouco o seu uso. Cando sinalou un
angazo, seu pai díxolle que o pisase pola parte dos dentes e daquela o
mango do angazo levantouse e pegoulle ó rapaz nos fuciños e el acordouse
de como se chamaba: '¡Ai, miña nai, o angazo!'1.

Din que os pombos cando están chiando o que fan é cantar esta canción:
― ¿Fuches a Lugo?
― Fun fun.
― ¿Víche-las nenas?
― Vin vin.
― E ¿que facían?
― Tallaban e cosían.
― ¿En que pano?
― En verde e colorado3.

• Sabes como é o angazo? Se non sabes pregunta no teu contorno, busca
nunha enciclopedia ou en internet e debúxao a continuación:
1
Recollido de Jesús Lobato Fandiño, natural de Galegos (San Pedro de Vilanova, Vedra)
en Socastro (San Mamede de Ribadulla, Vedra). Este conto xa fora recollido de xeito semellante
polo padre Sarmiento.
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2

Recollido de Eugenia Pereira Iglesias en Socastro (San Mamede de Ribadulla, Vedra).

3

Recollido de Josefina Pereira Iglesias en Socastro (San Mamede de Ribadulla, Vedra).
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O cura e as mazáns
Un cura de Vedra fora de visita a unha casa na que había unhas mazáns
que tiñan moi boa pinta, así que pediu permiso para coller unha. Díxolle á
dona da casa: ¡Coma, señor cura, coma, que total sonlle para os porcos!4.

O home que aguantaba as ganas de traballar
Disque na Ulla había un home que tiña sona de pouco traballador.
Nunha ocasión preguntáronlle se nunca lle viñeran ganas de traballar.
El respondeu:
― Vir viñeron, pero aguanteinas ben5.

Teño cinco pesos nunha buratela
Era un cego que despois de pedir de romaría en romaría fora xuntando uns
cartiños. Fóraos agochando nun burato pequeno nun muro de pedra, e
cando chegou a xuntar cinco pesos estaba tan contento que andaba cantando polos camiños:

― Teño cinco pesos
nunha buratela!
Teño outros cinco
pra levar a ela!
[A mesma melodía de antes]
Daquela, o home que lle collera os cartos, pensando en roubarlle tamén os
outros cinco pesos, levou para a buratela os cinco pesos que roubara, para
que o cego non sospeitara que sabía do sitio e así poder levar despois os
dez pesos.
Pero o cego, en canto volveron para o seu sitio os cinco pesos que tiña na
buratela, recolleunos e marchou con eles, e así recuperou os seus cartos e
deixou o ladrón sen nada6.
• Na seguinte sopa de letras hai dez palabras que están no texto 'Teño
cinco pesos nunha buratela'. Serás quen de atopalas? Subliña as palabras
no texto cando as atopes.

― Teño cinco pesos
nunha buratela!
Teño cinco pesos
nunha buratela!
[Cantábao cunha melodía]
Sucedeu que o cego comprobaba de cando en cando que o diñeiro seguía
na buratela, e un home que o escoitara seguiuno e unha vez que soubo
onde agochaba as moedas, roubounas.
Cando o cego volveu á buratela novamente decatouse de que non estaban
os cartos, e empezou a pensar en como recuperalos. Así que empezou
a cantar polos camiños:
4
Recollido de Enrique Neira Parada, natural de San Miguel de Sarandón (Vedra). As mazás
son efectivamente un dos alimentos que se lles dá de comer ós porcos na Ulla tradicionalmente.
5

Recollido de Enrique Neira Parada, natural de San Miguel de Sarandón (Vedra).
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6
Recollido de Jesús Lobato Fandiño, natural de Galegos (San Pedro de Vilanova, Vedra)
en Socastro (San Mamede de Ribadulla, Vedra).
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Turiquis miquis

Ficha de recollida de campo:

Un bacharel que fora estudar á Universidade volveu á súa casa de visita.
Seus pais, que tiñan un peixe para xantar, preguntáronlle cal sería a mellor
forma de dividilo entre os tres, para que mostrase o que aprendera.
O bacharel díxolles que a forma máis axeitada era: "Cabeza, pater; rabo,
mater; turiquis, miquis". É dicir, para el todo o que había entre a cabeza
e o rabo7.

A tradición oral: os contos
Data de recollida:
Lugar de recollida:
Nome e apelidos:
(da persoa á que lle realizas a recollida)

Unha vella no Ribeiro
Unha vella no Ribeiro apañando bagos na vendima fixo un moio de viño8.

Escríbeo aquí:

• Pide no teu contorno que che conten algún conto e escríbeo na seguinte
páxina. Aquí, este recadro, emprégao para ilustrar a historia.

7

Recollida de Eugenia Pereira Iglesias en Socastro (San Mamede de Ribadulla, Vedra).

8
Recollida de Eugenia Pereira Iglesias en Socastro (San Mamede de Ribadulla, Vedra).
Sempre que sendo nenos participabamos na vendima lembrábannos este conto, para que recolleramos do chan cantos máis bagos mellor para botalos no lagar, pois cando as uvas están moi maduras
é frecuente que á hora de vendimar caian moitos bagos no chan. Un moio son 128 litros.
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Cando remates de cubrir a ficha, puntúate como Contacontos da Ulla
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DITOS E REFRÁNS
• A seguir podes ler varios ditos e refráns recollidos na Ulla.
Logo da listaxe propoñémosche varias actividades.

Cando os pinos boten cereixas e os carballos uvas,
han de ser bos os homes de barbas rubias.

A can fraco todas son pulgas.

Coa vara que mides, serás medido.

A cepa, tarde ou cedo, sempre dá uvas polo setembro.

Colle a vella a roca o sábado á noite.

A chuvia en San Xoán tolle o viño e non dá pan.

Comer e rañar, todo é empezar.

A col en outono mata o dono.

Con pan e viño ándase o camiño.

A culpa non ten casa, por eso todo o mundo a bota para a do outro.

Costureira das baíñas, cose de balde e mais pon as liñas.

A mentira ten zoquiños de cortiza e corre moito e a verdá
ten zoquiños de plomo e tarda pero chega.

Deixa andar ó can coa roca e ó gato coa mazaroca.

A todo hai quen gañe.

Detrás virá quen bo me fará.
É mellor que morra un boi da corte que un rato coa fame.

A vellez é coma a nenez.
Adiós papas de arrós, fíxenas eu e comédelas vós.
Adiós, que che caian os dentes e máis as mós9.
Amiguiños si, pero a vaquiña polo que vale.
Antes cae un mentiroso que un coxo.
As cousas hai que facelas ben ou non facelas.
Atrás virá quen bo te fará.
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Cando a carballeira canta, gusta ben a manta.
Cando a carballeira zoa, gusta ben a broa.

Empanada éche calquera.
En agosto logo o sol é posto.
En maio aínda a vella queima o tallo.
En San Xoán inda hai tres días pra cardar lan.
En setembro vendima correndo.
En todas partes espiga o pan, non sendo onde non o botan.

Cada cal busca o seu igual.

En xaneiro mete obreiro, máis ben ó remate que ó primeiro
[son os días máis grandes].

Caldo sin pan no inferno dan.

Entre polvo e palla, encheremos o fol dunha cabra.

Can ladrador, pouco mordedor.

Es retorcido coma a corre dunha xesta.
Estás nas verzas e non ves a horta.

Moas
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Fillo fuches, pai serás. Así como fixeches o terás.

O 8 de setiembre acaba a merenda e mailo descanso.

Foi o día para a romería.

O 25 de marzo entra a merenda e mailo descanso.

Hai nubes ás que lles chaman frailes: logo veñen e logo pasan.

O can grande sempre mandou no pequeno.

Home lampo e can rabelo, desconfía deles coma do demo.

O cura de Marrozos come a carne e deixa os ósos.

Honra e proveito non caben nun saco estreito.

O día grande fai a noite pequena.

Marzo iguarzo10.

O home de onde nace e o boi de onde pace.

Marzo marzal, abril penduril. En maio granado, en San Xoán curado.
Pola Santa Mariña, metelo na arquiña [trigo e centeo].

O home e o oso, canto máis feo, máis fermoso.

Maio pardo e San Xoán claro sae bo ano.
Mentres capo non asubío.

O meu can pillou unha mosca, e se a pillou, comeuna.
O que a lonxe vai casar, chata leva ou vai buscar.

Mentres o pao vai e vén, descansa o lombo.
Morto o can, acabouse a rabia.
Ninguén naceu aprendido.

O que a súa culpa bota a outro, non sabe pouco.
O que come e canta, algún sentido lle falta.
O que é ladrón pensa que todos son da súa condición.

No Camiño de Santiago tanto corre o coxo como o manco.
Non está o alcacén para gaitas.
Non hai moito que non se acabe nin pouco que non dure.
Non hai peor xordo que o que non quere oír.
Non hai sábado sin sol, nin romeo sin flor, nin María sin amor.
Non sabe un onde a ten.

O que mal anda mal acaba.
O que non mata engorda.
O que non ten que facer, sacha os nabos antes de nacer.
O que outro suda a min pouco me dura.
O que ten un tío en Granada, nin ten tío nin ten nada.
O que un non quere a outro lle apetece.

Non sirvas a quen serviu, nin pidas a quen pediu.
Nunca chove como trona.

O que vén de fóra vén tarde e sen hora.
O que veña atrás que arree.

Nunca choveu que non escampara.
10

O lume onda a estopa, vén o demo e sopla.

O raposo sabe moito por raposo pero sabe máis por vello.

Referencia ó equinocio da primavera.
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O tolo e o borracho canta o que ten no papo.

Se chove na semana da Ascensión colle o trigo mourón11.

O vinte de xaneiro, sube ó outeiro. Se ves verdexar, ponte a cantar.
Se ves terrexar, ponte a chorar.

Sempre no medio coma o xoves.
Tanto ten Xan coma Pericán.

Onde falan papeles, calan barbas.
Onde hai patrón, non manda mariñeiro.

Tres anos de can novo, tres anos de bo can, tres anos de can vello,
tres anos de mal can.

Onde vas tolo? Onde van todos.

Turra Xan pola burra e se a burra creba turra Xan pola merda.

Para abaixo tódolos santos axudan.

Un home é home, que non é un feixe de palla.

Pascuas molladas, anadas dobradas. Pascuas inxoitas,
nin poucas nin moitas.

Unha por outra non é pecado.
Unha sardiña máis non cansa o burro, ata que o burro cae deitado.

Pola Santa Lucía, saca da noite e mete no día.

Vai o vello morrendo e vai aprendendo.

Non é tal verdá, hasta o día de Navidad.

Vale máis andar que ornear.

Pimentiños de Padrón, uns pican e outros non.

Vale máis pequeno agudo que grande burro.

Polas túas arrabeas consideras as alleas.

Vale máis ter que desexar.

Polo San Martiño abaldoa o teu viño.

Xa cho teño dito era gaiteiro e xa non cho dixen tamborileiro.

Polo San Martiño mata o porquiño.

Xa que o hai e Dios que o dou, vaia pola alma de quen o deixou.

Quen come e canta algún sentido lle falta.

Xan da Estrada está como estaba.

Quen cospe ó ceo, enriba lle cae.

Xente de Vea, Dios a dea. E cos de Cuntis, non te xuntes.

Quen non ten cabeza ten pernas.
• Serías quen de atopar algún refrán ou dito que fale de:
animais? Indícaoo no propio refrán cun (A)
comida/alimentos? Indícao cun (C)
sentimentos? Indícao cun (S)
tempo? Indícao cun (T)

Río Miño pasa caladiño, non espertes o meu meniño.
Saímos dun souto e metémonos noutro.
San Migueliño das uvas maduras, tarde vés e pouco duras.
Sarna con gusto non pica, pero mortifica.
Se queres mel, por San Miguel.

24

11

Peste.
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• Completa os seguintes refráns:

leite

carballeira
sardiña
setembro

ouro

carballeira

nevadas

trona

compañeiro

tarde

calma

culpa

lobos
Burro

Empanada
tallo

cara

xanta
folla

mundo

cabeza

bocado

horas
servido

sol
leña

Xaneiro

retorcido
Nunca chove como

A

, canto máis pequeniña, máis sabrosiña.

Ano de

, ano de anadas.
grande, ande ou non ande.

Cando a

canta, sabe ben a manta.

Cando a

zoa, sabe ben a broa.

pró tesouro.
éche calquera.

En maio, inda a vella queima o
En

colle o viño e non durmas no camiño.

En xaneiro, non poñas o pé diante do
Es
Máis vale
Na terra dos

co viño fai do vello mociño.

O que a súa

bota a outro, non sabe pouco.

O que no

queira andar, tres cousas ten

que usar: oír, ver e calar.
O que se abriga debaixo da
O que

Canta máis prisa máis
Corre o

O

coma o loro dun carro.
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de pé nunca farto é.

Ovella que berra,

que perde.

Polo San Blas dúas

máis.

Quen non ten

ten mans.

Unha man lava a outra e as dúas lavan a
Vai o comido polo
Vale máis o que o

deixa que o que a chuvia cría.
é oveiro

que nunca.
, ouvear coma todos.

, dúas veces se molla.

Xente nova e

verde, todo é fume.
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LENDAS E
PERSONAXES LENDARIAS

Os tempos cambiaron
A sociedade cambiou moito no último século e hoxe en día resúltannos
raros refráns coma estes. Explica por que:
Es retorcido coma o loro dun carro.

As lendas son, xa dixemos, relatos breves nos que interveñen forzas ou
personaxes sobrenaturais. En moitas delas, as persoas ou seres protagonistas son coñecidos en toda Galicia.

San Xoán da Cova e o lago de Donas
Dicían que houbera un convento no Gundïán e unha campana ou dúas e unha
cruz negra de azabache do convento de San Xoán da Cova, topárona no río.
Na mina de San Xoán da Cova quixeron entrar [uns homes], disque se lles
apagaban as luces, e co túnel12 está a boca tapada.
Din que antes o río pasaba por onda Sergude, o estreito [de San Xoán
da Cova] foi picado para que pasase por alí. Seique foron os flaires do
convento. No lago había que pagar rentas polos patos que se cazaban.
Donas fixérono despois de que desfixeran o lago13.

Quen calar non sabe, falar non debe.

A noite de San Xoán
Indica a data á que fai referencia este refrán e o nome que lle dan a eses
lumes na túa localidade.
Saltar o lume de San Xoán,
pra que non te morda cadela nin can.
Data exacta:
12
O túnel aberto na beira dereita do Ulla para que pasen os trens que atravesan o río polo
viaduto inaugurado en 1958.

Nome(s) desta festa:

13
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Recollida de Josefina Pereira Iglesias en Socastro (San Mamede de Ribadulla, Vedra).
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As cruces de acibeche de San Xoán da Cova
Disque en San Xoán da Cova había un convento, e de alí á beira, no Pozo
que hai no río, sacaron dúas cruces de acibeche. Unha levárona para a
Catedral de Santiago e a outra para a igrexa da Ponte Ulla14.
• Como pensas que serían esas cruces? Completa os debuxos:

Ficha de recollida de campo:

O convento de San Xoán da Cova
Data de recollida:
Lugar de recollida:
Nome e apelidos:
(da persoa á que lle realizas a recollida)

Escribe aquí as túas preguntas:

Os mouros de San Xoán da Cova
Dous homes da Ulla levábanlles cousas ós mouros do Burato dos Mouros
de San Xoán da Cova, que lles pagaban con ouro. Pero un deles empezou
a contalo, e daquela os mouros déronlles un xustillo para que llo desen á
muller dun deles. Os homes puxéronllo a un pino para ver como lle quedaría
á muller, e o pino ardeu15.

Debuxa, segundo as túas referencias, onde estaba situado o convento:

• Investiga onde estaba o convento de San Xoán da Cova e pregunta
no teu contorno se coñece máis lendas relacionadas con el:

14
Recollida de Eugenia Pereira Iglesias en Socastro (San Mamede de Ribadulla, Vedra). Efectivamente, tanto na Catedral coma na igrexa parroquial da Ponte Ulla hai senllas cruces de acibeche
de orixe medieval, probablemente procedentes do antigo convento de San Xoán da Cova (Vedra).
15

Cando remates de cubrir a ficha, puntúate como Contacontos da Ulla

Recollida de Josefina Pereira Iglesias en Socastro (San Mamede de Ribadulla, Vedra).
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!!!!!

As manchas da Lúa

O meco

A Lúa antes brillaba máis, as manchas que ten agora foi porque un santo lle
botou unha manchea de terra enriba para que non brillase tanto16.

O Meco era un personaxe do Antroido de San Miguel de Sarandón (Vedra)
que se queimaba cando acababa este período festivo. Igualmente podía
ser queimado 'O Pino do Antroido', un toro de piñeiro que facía a mesma
función19.

Gazafello, ven ó rello
Os gazafellos ou biosbardos son animais de pequeno tamaño que viven no
monte. Para cazalos teñen que ir dúas persoas, unha delas cun saco para
pillalos e outra para atraelos. Cando chegan ó sitio onde se supón que hai
gazafellos a que debe atraelos comeza a dicir:
Gazafello,
ven ó rello
que a alpabarda
por ti agarda17.

O sacaúntos
O sacaúntos é un home que rapta as nenas e os nenos de curta idade que
non se portan ben.

Pedro Chosco

Mentres di iso vai marchando para a súa casa, deixando a outra persoa
esperando... por uns gazafellos que nunca aparecerán18.

Pedro Chosco é o personaxe lendario que trae consigo o sono. Dise de
cando ás nenas e ós nenos lles vén o sono, que vén Pedro Chosco, ou
sexa que é hora de deitarse.

O cocón

Nalgúns lugares ten un significado negativo: se non dormes, vaite levar
Pedro Chosco.

O Cocón é un monstro que leva as nenas e os nenos de curta idade que
queren ir a lugares ―coma pozos― ós que non lles permiten achegarse
as súas familias pola súa perigosidade a esas idades. Se persisten en ir ós
lugares prohibidos, reciben o aviso de que os vai levar O Cocón.

Este terceto recolle os efectos da chegada de Pedro Chosco sobre as
mozas tecedeiras:
Pedro Chosco vén pola porta.
Doume no fuso, doume na roca,
e escagalloume a maciricoca20.

O Home do Saco
O Home do Saco é un home que rapta as nenas e os nenos de curta idade
que non se portan ben.

16

Recollida de Eugenia Pereira Iglesias en Socastro (San Mamede de Ribadulla, Vedra).

17
Recollido de Jesús Lobato Fandiño, natural de Galegos (San Pedro de Vilanova, Vedra)
en Socastro (San Mamede de Ribadulla, Vedra).
18
Recollido de Jesús Lobato Fandiño, natural de Galegos (San Pedro de Vilanova, Vedra)
en Socastro (San Mamede de Ribadulla, Vedra).
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19
O padre Sarmiento xa publicou en Madrid en 1795 un traballo sobre o Meco: Sarmiento,
Martín. 'Meco-Moro-Agudo'. Noia, Toxosoutos, 2001. Contén a reprodución facsimilar da segunda
edición realizada en Madrid, na Oficina de D. Blas Román, en 1795.
20

Recollida de Eugenia Pereira Iglesias en Socastro (San Mamede de Ribadulla, Vedra).
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• E ti, como imaxinas o Cocón, o Home do Saco, o Sacaúntos ou mesmo
o Pedro Chosco? Bótalle imaxinación e debúxaos:

Eu son o

Eu son o

HISTORIAS ANTIGAS
Ás veces é difícil saber se unha historia que nos contan é un conto, unha
lenda ou un feito que sucedeu realmente. As que podes ler a seguir son,
para nós, historias antigas que realmente sucederon, pero hai tanto tempo
que xa non se sabe exactamente en que época sucederon.

A canle de Socastro
Unha presa que conduce auga desde a aldea de Socastro (San Mamede
de Ribadulla, Vedra) ata a de San Mamede (na mesma parroquia) leva por
nome A Canle. A auga é de fontes de Socastro, e a aldea cedeulla á de
San Mamede para a construción da igrexa parroquial21. Cando en Socastro
quixeron recuperar os seus dereitos sobre a auga a xente de San Mamede
non quixo devolvelos porque xa pasara un ano e un día desde que lla
emprestaran, e por esa razón a auga desas fontes de Socastro vai aínda
para San Mamede22.

A cruz do rollo de San Miguel de Sarandón
Eu son o

Eu son o

Aínda a principios do século XX había en Sarandón (San Miguel de Sarandón, Vedra) unha cruz de madeira á que lle chamaban Cruz do Rollo. Estaba
na Laxeira á beira do camiño que hoxe é a estrada provincial, á man dereita
indo para a Ponte Ulla. Disque hai séculos, cando o conde de Ximonde tiña
señorío e se encargaba da xustiza na parroquia, ás veces mandaba un burro
cunhas alforxas e nelas poñía un papel indicando a tarefa que tiñan que
facerlle na casa onde primeiro parara o animal. Un día, mandou o burro cara
a Sarandón, e este parou diante dunha casa, de onde o botaron para non ter
que facer o mandado. Pero parece que lle foron co conto ó conde, e daquela
mandou os seus homes para prender o dono da casa que se negara a facer-

21
A igrexa parroquial de San Mamede de Ribadulla ten elementos románicos e estímase
que a orixinal sería construída no século XII. Esta historia podería referirse a esa época ou se cadra á
dalgunha das obras de reconstrución posteriores.
22
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Recollida de Josefina Pereira Iglesias en Socastro (San Mamede de Ribadulla, Vedra).
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lle aquel servizo que pedía, e axustizalo. Noutra casa de Sarandón, así que
souberon que viñan prender o seu veciño, rapidamente fixeron unha cruz
de madeira e levárona para o camiño, de tal xeito que os homes do conde
non podían pasar de alí en diante para executar o veciño de Sarandón, xa
que era ese o costume da parroquia: se atopaban unha cruz na súa ruta non
podían seguir adiante. E foi por esa razón que lle quedou o nome de Cruz
do Rollo, pois rollo antigamente eran pedras rematadas cunha cruz nas que
habitualmente se executaban penas ditadas pola xustiza23.
• Antes de 1835 non existían a maioría dos concellos rurais, no seu lugar
había xurisdicións nas que os nobres gobernaban no nome do rei. Cres
que era xusto o sistema para facer encargos que se conta nesta historia?

A insua de Agronovo
No medio do río Ulla, na zona de Agronovo, entre as parroquias de Santa
Cruz de Ribadulla (Vedra) e San Xiao de Arnois (A Estrada) hai unha insua
grande e outra máis pequena. Alí parte o río en tres canles e cando levaba
pouca auga no verán era posible cruzalo a pé e mesmo carros tirados por
vacas podían atravesalo.
A insua ten unha historia. Disque hai centos de anos había unha muller en
Socastro (San Mamede de Ribadulla) que era pobre pero que tiña unha filla
moi guapa, e que lla querían levar de criada do arcebispo de Santiago.
A muller non quixo e para que non lla levaran foi para a insua coa súa filla
e alí fixeron unha casiña e escondéronse dos que lla querían levar24.
• Colorea o debuxo:

23

Recollida de Jesús Neira Parada, natural de Sarandón (San Miguel de Sarandón, Vedra).
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24

Recollida de Josefina Pereira Iglesias en Socastro (San Mamede de Ribadulla, Vedra).
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As mulas que cruzaron o río Ulla sen ponte
Nunha casa de Santa Mariña de Ribeira (A Estrada, Pontevedra) lembran que
na Ponte Sarandón sobre o río Ulla, na época da Guerra da Independencia
había que cruzar o río en barcas de gran tamaño. Un arrieiro que viña por
terras estradenses enriba dunha mula e cunha recua delas atrás con intención de cruzar o río e continuar de camiño a Santiago, quedou durmido pouco
antes de chegar ás barcas, e as mulas cruzaron o río soas, seguramente por
un vao próximo á Ponte Sarandón. O arrieiro espertou na ribeira vedresa e
non soubo por onde cruzaran o río as mulas25.

Ficha de recollida de campo:

Historias antigas de
Data de recollida:
Lugar de recollida:
Nome e apelidos:
(da persoa á que lle realizas a recollida)

Escríbea aquí:

O baile do Sol no Pico Sacro
Na mañanciña do día de San Xoán vese bailar o Sol desde a cima do Pico Sacro26.

O home que se xogou a parroquia de Donas
O dono da parroquia toda de Donas27 tiña sete caseiros e non había ninguén
máis alí. Dedicouse ó xogo e nunha xogada perdeu todo e saleu de alí cun
paraguas namais, máis a roupa que levaba posta28.
• Pregunta no teu contorno por historias antigas da túa localidade.
Quizais poidas encontrar alguén que che conte cando construíron unha
ponte, un camiño, un lavadoiro, un cruceiro ou unha casa e que che indique
algunha anécdota relativa a iso.
25

Recollida en Santa Mariña de Ribeira (A Estrada, Pontevedra).

26
Recollida de Eugenia Pereira Iglesias en Socastro (San Mamede de Ribadulla, Vedra).
En efecto, se subimos á cima do Pico Sacro (Boqueixón) na mañanciña do día de San Xoán, o 24 de
xuño, obsérvase un curioso efecto óptico de movemento do Sol, polo que parece que baila. Outras
tradicións vencelladas a esa data son a de facer cacharelas na noite do 23 de xuño para saltar por
riba do lume e nesa mesma noite tamén se poñen a serenar herbas aromáticas.
27

San Pedro de Donas (Boqueixón, A Coruña).

28
Recollida de Josefina Pereira Iglesias en Socastro (San Mamede de Ribadulla, Vedra). Este
episodio poderiamos situalo a finais do século XVIII ou principios do XIX posiblemente, pois sabemos
que un dos membros da familia a quen a tradición oral lle atribúe a perda dos dereitos sobre Donas
emigrou a América neses anos e foi parte do Tercio de Gallegos de Bos Aires. O seu nome era Francisco de Neyra y Arellano.
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Cando remates de cubrir a ficha, puntúate como Contacontos da Ulla
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#####

ORACIÓNS
Na cultura oral consérvanse ás veces composicións que imitan as oracións cristiás, pero nas que se integran moitos elementos da vida cotiá.
Velaí varias mostras.

(ponlle un título a esta ficha)

Tipo de construción:
Lugar:
Vista frontal

Vista lateral

Santa María, morreu miña tía
¿cando se enterra? Mañán polo día.
Cando cocía facíame o bolo
e cando quería comíamo todo.
Santa María, madre de Dios,
comemos o caldo, rezádeo vós.
Padre nuestro, morreu o maestro,
santificado co pao levantado,
sea el tu reino co pao de abeneiro,
venga a nós, correu detrás de nós.

Vista cenital

Observacións:

Padre Nuestro pequeniño,
lévame por bo camiño.
Alá fun, alá cheguei,
tres Marías encontrei,
preguntando por Jesús.
Jesús estaba na cruz,
cos peciños a sangrar.
Tente Magdalena tente,
non mos veñas a limpiar
que estas son as cinco llagas
que por vós hei de pasar.
Pequeniños e grandiños
a todos hei de salvar.

40

41

Xogos falados

• Pregunta no teu contorno se alguén coñece unha variante destas
oracións ou algunha outra e escríbea aquí:

Estes xogos ás veces son en verso e ás veces en prosa, e o contido
é sempre moi orixinal e divertido. Trata de non trabucarte cando leas
os textos.

Era e non era29
Era e non era
andaba na arada
tiña corniños
e moqueneaba.

Chegando á casa de Bernabé
todos iban na cama
non sendo el
que estaba a pé.

Veulle recado
que seu avó
e súa avoa
non eran nada.

― Tras, tras.
¿Quen ta?
― Ninguén
que son eu

Colleu os bois ó lombo,
botou o arado a pacer,
deixoulle herba ó xugo
que se podera encher.

Véñovos decir que
lle poñades a extremaunción
a voso pai e vosa nai
que van do outro mundo pra este.

Botou por alí
adiante
a cabalo dun carro
cun forno ó lombo.

Solución:

29
Recollido de Camilo Neira Parada de Sarandón (San Miguel de Sarandón, Vedra), quen llo
escoitara a seu avó Xan Parada Valdés, de San Cristovo (San Cristovo de Merín, Vedra).
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Gato, ¿dasme o rabo?30

Unha vella puxo coles32

― Gato, ¿dásme o rabo?
― Se me dás leite.
― Vaca, ¿dásme leite pra lle dar ó gato pra que me dea o rabo?
― Se me dás herba.
― Herbeira, ¿dásme herba pra lle dar á vaca pra que me dea leite pra lle dar
ó gato pra que me dea o rabo?
― Se me dás auga.
― Pozo, ¿dásme auga pra lle dar á herbeira, pra que me dea herba, pra lle
levar á vaca, pra que me dea leite, pra lle dar ó gato pra que me dea o rabo?
― Se quere o mozo.
― Mozo, ¿dásme o pozo pra que me dea auga pra lle dar á herbeira pra que
me dea herba pra lle dar á vaca pra que me dea leite pra lle dar ó gato pra
que me dea o rabo?

Unha vella puxo coles na pedra furada.
Foi a cabra e comeu as coles que puxo a vella na pedra furada.
Foi o pao e pegoulle á cabra que comeu as coles que puxo a vella
na pedra furada.
Foi o lume e queimou o pao que lle pegou á cabra que comera as coles
que puxo a vella na pedra furada.
Foi a auga e apagou o lume que queimou o pao que lle pegou á cabra que
comeu as coles que puxo a vella na pedra furada.
• Cóntanos algún trabalinguas ou xogo falado en galego.
Pregunta no teu contorno algún exemplo e escríbeo abaixo.

O Caracol
Cando se ve un caracol agochado na cuncha, díselle:
― Caracol, caracol, bota os corniños ó sol.

Trabalinguas31
Un lobo rubio roe un loro duro.
Se un lobo rubio o roe, un loro duro o remoe.

30
Recollido de Camilo Neira Parada de Sarandón (San Miguel de Sarandón, Vedra), quen llo
escoitara a seu avó Xan Parada Valdés, de San Cristovo (San Cristovo de Merín, Vedra).
31

Recollido de Camilo Neira Parada de Sarandón (San Miguel de Sarandón, Vedra).
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32
Recollido de Camilo Neira Parada de Sarandón (San Miguel de Sarandón, Vedra), quen llo
escoitou a seu avó Xan Parada, de San Cristovo (San Cristovo de Merín, Vedra).
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Apuntamentos
de contacontos

ULLA ORALMENTE

• Para ser o/a mellor contacontos é importante que manteñas as orellas
abertas, que preguntes ás persoas do teu contorno e que tomes apuntamentos. Así, a historia da nosa FALA estará sempre a salvo. Velaquí tes
unhas páxinas para que escribas as túas pescudas:
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ULLA ORALMENTE

ULLA ORALMENTE
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ULLA ORALMENTE
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A orixe
Moitas das pezas da cultura oral que presentamos aquí foron
recollidas orixinalmente para a web A Ulla. Comarca virtual,
que comezou a súa andaina na web en decembro de 1997,
coa idea de achegar información sobre a historia, a xeografía,
a cultura e o medio ambiente da bisbarra natural da Ulla,
situada no curso medio do río do mesmo nome, e igualmente
coñecida cos nomes de O Ulla, Val do Ulla ou Val da Ulla.
Parte do material recollido na web foi empregado en publicacións da Asociación Raiceiros de San Miguel de Sarandón
(Vedra), en especial nos volumes O Val do Ulla. Unha comarca
natural, Gundián. Un achegamento a unha paisaxe natural
e humana, Coplas ulláns e Cántigas da Ulla.

Xa podes recortar o teu carné, poñerlle foto e datos
de identificación e gozar da cultura oral da Ulla!

Para saber máis:
www.raiceiros.org
www.facebook.com/AsociacionRaiceiros/
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!!!!!

Este caderno de campo que tes nas
túas mans servirá para tomar
anotacións e facer actividades coas que
acadarás maiores coñecementos sobre
a cultura oral das terras da Ulla
(contos, lendas, adiviñas, refráns,
xogos, costumes, cantares...),
e mesmo poderás ser
Contacontos da Ulla.

