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LIMIAR

Fene é un concello cunha poboación con moitas  inquedanzas tanto a nivel 
parroquial como xeral, mostra disto son os proxectos de envellecemento 
activo e participación social, que se veñen desenvolvendo nestes últimos 

anos, onde se entende o envellecemento como un proceso para o cal debemos ir 
preparándonos ao longo das diferentes etapas da vida   e así ter a oportunidade 
de seguir exercendo un papel activo na sociedade, promovendo o diálogo e 
interactuando  entre as distintas xeracións o  que redunda nunha vida máis 
saudable e satisfactoria.

Todas as persoas somos protagonistas da propia realidade e debemos 
dala a coñecer polo que se elabora esta presentación de lembranzas da 
infancia en Fene vista e vivida polas persoas participantes no programa de  
“Construíndo  Pontes”.

Deste xeito consérvanse as tradicións para manter a memoria histórica, 
tendo presente que a vida está en constante cambio e vaise adaptando segundo 
as nosas circunstancias tanto   no  terreo persoal como no comunitario.

As persoas participantes,  foron quen de  implicarse nun proxecto de 
lembranzas da infancia en Fene, centrándose nos xogos e xoguetes  que lles 
eran familiares na súa nenez e como foron evolucionando ou desaparecendo 
co paso do tempo.

Este material completado co DVD vai ser compartido e transmitido 
posibilitando así  que forme parte da nosa historia e permaneza no tempo 
cunha utilidade didáctica  poñendo en valor ás novas  xeracións nos recreos 
escolares ou ben noutros espazos de ocio onde se relacionan de xeito libre e 
natural fomentando a participación igualitaria.

Con este traballo destacamos a valiosa contribución que  os/as 
participantes fan ás xeracións máis novas  e a sociedade no seu conxunto, 
xa que nos permiten compartir a súas vivencias e deste xeito manter vivos 
os recordos para así estimular o debate, o intercambio de información e o 
potencial educativo. 

En definitiva aprender a convivir nun mundo plural e entender que a 
diversidade é unha fonte de riqueza.

A todas as mulleres e homes que participaron no programa de 
envellecemento activo “Construíndo Pontes”, moitas grazas e parabéns.

Gumersindo P. Galego Feal
Alcalde de Fene



PRESENTACIÓN DA CONCELLEIRA

O Concello de Fene dende a Concellería de Servizos Sociais,  Igualdade 
e Educación presenta o traballo realizado ao longo do curso 2013- 2014 
no que un grupo de persoas veciñas de Fene achegaron e compartiron 

vivencias e recordos que se reflicten na publicación e DVD  “Lembranzas da 
Infancia”.

O proxecto de Tardes Activas no que se enmarca o programa” Construíndo 
Pontes” pretende destacar a visión positiva das persoas  maiores e do seu papel 
na sociedade, así como contar con elas como axentes activos das actividades.

Dende a dimensión colectiva, as persoas maiores posúen unha 
enriquecedora experiencia vital, o que permite que teñan a oportunidade de 
regalarnos os seus  coñecementos, de brindar unha aprendizaxe máis humana 
e entrañable ao resto da sociedade, ao tempo que  ás persoas novas tamén 
nos amosan outros xeitos de relacionarnos, e de compartir experiencias que 
complementan a actividade beneficiándonos mutuamente.

Agradecer a colaboración e interese ás entidades e asociacións que  
participaron nas reunións previas, e no desenvolvemento, así como a labor  
para a difusión e participación. 

Sen esquecernos do apoio económico prestado pola Deputación da 
Coruña.

Mencionar o traballo a nivel técnico realizado pola coordinadora da 
iniciativa, a pedagoga do centro municipal de Servizos Sociais, así como 
das nenas e nenos que colaboraron na realización do DVD participantes no 
programa de “Espazos compartidos”, e quero expresar o meu agradecemento 
en xeral a cantas persoas fixeron posible que este traballo saíra a luz pública.

Juana Barro Couto
Concelleira Delegada de 

Servizos Sociais, Igualdade e Educación



INTRODUCIÓN

Un ano máis, un grupo de veciños e veciñas de Fene puidemos gozar 
da experiencia de compartir recordos e vivencias da nosa vila e da 
nosa vida grazas á participación no programa «Construíndo Pontes», 

de recuperación da memoria histórica do concello. Dito programa está 
subvencionado pola Deputación da Coruña e a Concellería de Servizos Sociais, 
Igualdade e Educación do concello de Fene.

Amparo Saavedra Salgado, Antonio Carballido Cazás, Carmen Feal Rey, 
Juan José Villanueva Aguilar, Mª Carmen Rodríguez Vico, Mª Luz Arias Suárez, 
Mª Teresa Salgado Sixto, María Dopico Grueiro, Andrés Picallo Maceiras e 
Naiara González Fontenla (educadora) reunímonos unha tarde á semana de 
xaneiro a xuño de 2014 no Centro Municipal de Servizos Sociais para falar, 
cantar, rir e revivir o noso pasado.

Este ano, o tema de traballo escollido polo propio grupo foi “Lembranzas 
da infancia e da mocidade” e a través del fomos fiando historias de nacementos, 
da escola, de aniversarios, do Nadal, os xoguetes, os xogos ou as cancións. 
Foron precisamente estes últimos os que máis nos atraeron e nos levaron a un 
mundo que tiñamos xa algo esquecido: a ilusión de xogar. 

E foi así como decidimos crear este libriño, un documento no que 
deixamos unha herdanza cun valor incalculable: a dos xogos, xoguetes e 
cancións de outrora. Gustaríanos que os nenos e nenas de agora e do futuro 
poidan seguir gozando dos xogos de toda a vida, eses que non requiren 
electricidade, nin pilas, nin pantallas... eses aos que se xoga con outros nenos e 
nenas, nos que usamos a imaxinación, nos que corremos, saltamos e cantamos; 
aqueles que nos permitían ser aínda pequen@s.

Para completar este traballo poñemos á vosa disposición un DVD co 
fin de que as melodías que acompañaban as letras das cancións dos xogos de 
antes non se perdan polo camiño.

Esperamos que vos guste e que consiga revivir en todos e todas vós a 
chispa e a ilusión da infancia, o gusto por xogar e por gozar da vida.
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PRESENTACIÓN

Chámome Juan José Villanueva Aguilar, nacín 
en Fene, Porta do Sol (hoxe Avda. Naturais) 
o día 2 de maio de 1947.  Fillo de Nicolás 

Villanueva Carrillo e de Marina Aguilar Branco. 

Un recordo da infancia: “nós cando iamos a Peleteiro 
recordo que había dous grupos en Fene, os das Foxas e os 
da parte de arriba. E faciamos batallas. Como estaba o 
río da Fraga un día caeu Juanciño sendo inverno.  Andrea 
viu toda a faena e ao outro día cando iamos para Astano 
foi dicirllo a Peleteiro. Pasamos todos polo xarope de pau.”

Son Amparo Saavedra Salgado, son filla de 
Fernando Saavedra Vilasuso, natural de Sillobre 
e de Aurora Salgado Díaz, natural da mesma 
parroquia. Nacín o 17 de xullo de 1947. 

Un recordo da infancia: “nesta foto teño 11 meses. 
Contan que aquel carriño en máis dunha ocasión lles 
serviu de tapadeira para pasar o ‘Fielato’, que era 
unha aduana que había en todas as entradas a Ferrol 
(no peirao, na estación do tren, etc). Tiñan uns locais 
onde estaban os aduaneiros e cando chegaba unha 
viaxe saían e revisaban a todas as persoas, os paquetes 
e bolsas. Facían pagar por todos os produtos que 
entraban na cidade. Se non o facías chos confiscaban. 
Meus avós dábanlles cando viñan a Sillobre o que tiñan, 
como algunha carne dos seus animais, queixo ou outros 

produtos. Meus pais gardaban debaixo do colchonciño e como me levaban deitadiña 
enriba nunca lle revisaron.”

Chámome Mª del Carmen Rodríguez Vico e nacín 
o 9 de xuño de 1928. Filla de Manuel Rodríguez 
Quintela e Carmen Vico. 

Un recordo da infancia: “A miña nenez foi moi bonita. 
Ata os sete anos vivín na Coruña, na Rúa San Carlos, 
xunto ao Xardín Botánico. Alí fun ao colexio. O xardín 
era moi grande e nel estaba a tumba dun xeneral 
inglés, que tiña un mausoleo cunha placa. No xardín 
xogabamos á corda, á mariola e cantabamos moitos 
cantares, dos cales algúns xa nin me lembro.”



 Lembranzas da Infancia e da Mocidade - 5

O meu nome é Andrés Picallo Maceiras (nos meus 
tempos coñecido por Siso de Concha ), nacín en 
Santa Mariña de Sillobre (Fene) o día 29 de agosto 
de 1931, fillo de Blandino Picallo Tapia, natural de 
Pontevedra, e de Concha Maceiras Freire, natural 
de Sillobre.

Un recordo da infancia: “O máis antigo que gardo, fora 
recentemente cumpridos o catro anos. Era a Romaría 
de San Ramón á que acudían xente de toda a comarca, 
unhas a pé e outras en carros engalanados. Aquel ano, 
unha delas, adornada con flores e bandeirolas de cores 
ía tirada por un cabalo, e nunha das súas barras levaba 
colgada unha gran tixola, que un dos ocupantes facía 

soar con gran estrondo. Vina entrar no atrio, con moita algarabía, logo o meu recordo 
se esfuma entre o balbordo da xente correndo, berrando, e eu aniñado na muralla 
entre a miña nai e a miña bisavoa Silvestra. Quedoume aferrado na mente un gran 
vulto vermello rodeado de xente.  Anos máis tarde, souben que a carroza, fixo a súa 
entrada no atrio á vez que saía a procesión, tratando de incorporarse a ela (estabamos 
no último ano da República e moita xente non respectaba a relixión), cousa que a 
comisión de festas tratou de impedir. Ante a negativa dos ocupantes, armouse unha 
pelexa descomunal. Os  portadores das imaxes baixáronas ao chan e armouse unha 
pelexa con barras de ferro entre uns e outros resultando unha batalla campal, que foi 
lembrada e comentada moitos anos. Aquel vulto vermello que quedou na miña retina, 
era a imaxe de Santa Mariña que vai vestida cun manto de veludo vermello, que a 
baixaran ao chan e os devotos a protexían.”

Chámome Mª del Carmen Feal Rey e nacín en 
Maniños o día 1º de xuño de 1931, filla de Nieves 
e Juan. 

Un recordo da infancia: “fun moi inqueda e sempre, 
sendo xa moi pequena, facía teatro e zarzuelas, 
ensinando ás nenas, pois na casa tiñamos un 
gramófono (marca «La voz de su amo»). O motivo era 
que había una nena máis ou menos da miña idade 
que tiña unha enfermidade nas costas. Chamábase 
Olguita e estaba tombada nunha cama de madeira 
con rodas para poder levala á rúa. Como me daba 
moita pena porque non podía andar nin xogar 
ocorréuseme facer o teatro e así tamén se xuntaba a 
xente en Chao de Aldea, que era o centro da vila e 
pasámabolo moi ben. Os pais da nena nos daban ás 
que actuabamos caramelos redondos con listas de cores, que cada cor era un sabor 
distinto.”
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Son María Teresa Salgado Sixto, filla de 
Heliodoro e Mariña e nacida un venres 
día 23 de agosto de 1940 na parroquia 
de Santa Mariña de Sillobre.

Un recordo da infancia: “teño un recordo de 
cando tiña 3 anos que non esquecerei nunca: 
cando explotou a polvoreira de Caranza. 
Era ben pequena e meus pais, avoa e varios 
veciños escaparon para a saia do monte de 
Marraxón á altura do sitio chamado “Picotos 
de Abaixo”, leváronme envolta nunha manta 
do exército. Cando cesaron as explosións e 
regresamos á casa estando na eira, a xente comentaba que vira os cristais das xanelas 
rotos.”

Chámome Antonio Carballido Cazás, fillo de 
Juan e Consuelo, nacido un Martes día 6 de 
agosto de 1940 no lugar de Fraiz,  parroquia 
de San Martín de Codesido, en  Vilalba.

Un recordo da infancia: “ cando tiña algo menos 
de 8 anos sufrín un intento de roubo. Naquela época 
desaparecían nenos/as. Un día estabamos os tres 
irmáns na estrada e veu un señor que preguntou 
o camiño para a estación de tren. Eu expliqueille 
pero non entendeu nada. Ofreceume unhas motas 
por acompañalo. Eu vin as motas e marchei con el. 
Como quedou con tres palmas de narices, meu irmán 
foi correndo á casa a avisar a miña nai. Miña nai 

asustouse e veu buscarme. Diante da casa de Valentín da Estación, Julio agarrouno 
e deulle volta. Colleron ao señor e déronlle unha tunda brutal e levárono á Guardia 
Civil, ao Coronel Torres. Eu tiven que ir a declarar ao cuartel. Nunca cheguei a saber 
máis nada porque antes non podías  preguntar.”

Chámome María de la Luz Dopico Grueiro, 
nacín en 1944 en Perlío. Miña nai chamábase 
María e meu pai José. 

Un recordo da infancia: “a miña infancia foi 
estupenda. No baixo da miña casa tamén vivían 
os meus cinco primos e a verdade é que o 
pasabamos de marabilla. Durante o curso iamos 
á Academia O Ramo, digo iamos porque a este 
colexio ían bastante nenos da zona entón pasaban 
todos por diante da miña casa, que era a última 
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do percorrido. Así que tiñamos unha panda para ir e volver do colexio. En 
verán adoitábamos bañarnos no río Magalofes, que é o que estaba ao lado da 
miña casa, porque subía a marea e se convertía nunha gran piscina. Alí nos 
bañabamos, tomábamos o sol, facíamos carreiras e aprendiamos a nadar.”

O meu nome é Mari Luz Arias Suárez , nacín 
o 16 de xaneiro de 1941, no Pavillón de 
Perlío e vivo dende os 4 anos en Fene. Filla 
de Antonio Arias e Francisca Suárez.

Recordo da infancia: “o meu primeiro recordo da 
nenez  remóntase á idade de 3 anos, quizais algo 
menos. A miña primeira profesora foi Pepucha 
Carballo, que impartía clase no Muíño, onde agora 
están as casas de Astano. Creádelo ou non, con tres 
anos fixen «a lata», que non durou moito. Foime 
a buscar a profe ás escaleiras de Eduardo o das 
Chancas. Xa prometía ser unha aventureira. Eu 
era unha nena moi travesa, pero non facía cousas 

malas pois miña nai sempre me dicía que non podían vir os veciños a dar as queixas. 
Unha vez, indo de camiño á escola de Geluca, sendo moi pequena, díxenlle a un neno 
que tiña que pasar por debaixo da ponte. El non quería, entón ameaceino con que 
lle diría a Geluca que dixera moitas malas palabras. Alí quitou as botas e meteuse o 
pobre rapaz no río.” 
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XOGOS DA INFANCIA

Os xogos estaban moi diferenciados en función do sexo. As nenas xogaban á 
corda, á mariola ou chapa, aos alfinetes, etc. Os nenos xogaban máis ás bolas, 
ao tiracroios, ou ao fútbol con pelotas de tea...

Por sorte, aínda que ás veces se nos esqueza, agora todas e todos podemos gozar 
xogando aos mesmos xogos independentemente do noso sexo.

Ademais, os xogos aos que se xogaban dependían moito da época do ano e 
do mes no que se estaba. Así, por exemplo, ao guá e á chapa se xogaba en outono ou 
inverno.

En cada parroquia os xogos tiñan as súas peculiaridades, polo que ao mellor o 
que aquí transmitimos non é fiel á realidade de todas as persoas que o lean.

A BILLARDA:
O xogo da billarda tiña dous elementos (o pau e a billarda). Xogábase 

entre dous grupos, cada grupo tiña a metade dos nenos que se reunían. Un 
grupo xogaba e o outro trataba de eliminar aos que xogaban.

Para xogar facíase unha incisión no chan, e a cinco metros 
aproximadamente marcábase unha raia. Colocábase a billarda na incisión e 
co pau golpeábase un extremo da billarda para facela saltar. Cando estaba no 
aire tiñas que golpeala de novo para impulsala o máis lonxe posible. Como 
mínimo tiña que saír dos cinco metros. Se non saía, o neno que xogaba 
quedaba eliminado. Tamén era eliminado se cando golpeaba a billarda o grupo 
contrario a collía  antes de caer ao chan. Neste caso era obrigatorio colocar o 
pau no chan á beira da incisión,  lanzar coa man a billarda e se lle dabas ao 
pau o xogador quedaba eliminado. Tamén quedaba eliminado se non lle daba 
ao primeiro intento.

Mentres non fose eliminado ese xogador facía puntos que se valoraban 
pola distancia que había dende a incisión até onde chegase a billarda (cada 
punto era a lonxitude que tiña o pau, é dicir se ti lanzabas a billarda  a trinta 
metros e o pau tiña medio metro gañabas sesenta puntos)

Cando se conseguía eliminar a todos os xogadores dun grupo, xogaba o 
outro grupo; o grupo que maior número de puntos conseguía era o gañador.
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Necesitábase “a chapa”, unha pequena laxa, ou tamén unha pedra plana 
e fina.

Comezábase lanzando no número un a chapa e consistía en ir 
desprazándoa de cadro en cadro por orde de número sempre apoiado nun 
só pé até chegar ao número dez. Despois había que facer o percorrido ao 
revés e saír do cuadrante polo número un e así até completar os dez sitios do 
cuadrante.

Os xogadores non podían seguir xogando se pisaba co pé algún trazo 
do cuadrante ou a chapa ao desprazala quedaba encima dos devanditos trazos. 
Unha vez eliminado un xogador empezaba outro e así sucesivamente.

OS CÍRCULOS
Debuxábanse círculos no chan. Cada rapaz ou rapaza se metía nun 

círculo. Había un que estaba fóra, polo medio dos círculos camiñando. Os 
rapaces/as dos círculos tiñan que irse intercambiando de sitio cruzándose. Se o 
rapaz/a que estaba polo medio se metía no círculo antes que eles/as se quedaba 
co seu sito

O CUADRANTE/MARIOLA OU CHAPA
Facíase un debuxo como algún destes no chan:
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O FLORÓN
Tódolos rapaces/as estaban agarrados a unha corda facendo un círculo. 

Un/unha deles/as estaba no medio e pechaba os ollos. As persoas que estaban 
no círculo e tiñan a corda comezaban a pasarse por entre as mans un anel ou 
algo así pequeno mentres cantaban:

El florón pasó por aquí yo no lo vi, yo no lo vi
El florón está en mis manos en mis manos está el florón,

Si no sabes quien lo tiene te quedaras de plantón.

Cando remataban, a persoa que estaba no medio abría os ollos e debía 
adiviñar en que mano estaba escondido o florón. Se adiviñaba esa persoa tiña 
que pasar ao medio e el/a colocábase no seu sitio.

O CRAVO
Xogábase con cravos grandiños sobre terra.  Debuxábase un cadrado ou círculo 
e dividíalo en tantas partes como persoas xogaban. Cada persoa lanzaba o seu 
cravo. Cada vez que o cravo se enterraba debuxábase e unha liña recta que 
debía pasar pola marca que deixaba o cravo. O terreo marcado pasaba a ser 
apropiado polo xogador. Con cada cravo non cravado, os xogadores/as  tiñan 
que ceder a súa quenda. O xogo terminaba cando os/as participantes non tiñan 
lugar para permanecer no seu terreo.

OS ALFINETES:
Para xogar usábase un puñado de alfinetes con cabeza. Comézase lanzando ao 
chan un alfinete, seguíndolle despois o resto de persoas participantes. Se ao 
lanzalo o meu alfinete se colocaba enriba do de outra persoa quedábame con 
el.

AS ‘TABAS’ OU CHUCAS
As chucas orixinarias estaban feitas de osos de cordeiro. Xógase con cinco osos 
e unha pelota.
As chucas tiñan 4 posicións, unha por cada lado: 1ª, 2ª, 3ª e 4ª. Primeiro 
lanzábanse todas ao chan. A primeira rolda consistía en colocar todas as chucas 
en posición 1ª. Mentres colocabas cada peza debías dar un bote coa pelota e 
collela de novo sen que se che escapara. A segunda rolda consistía en colocalas 
en 2ª, e así ata a 4ª.
Un xogo parecido que apareceu en Fene antes que as chucas foron «as pedras». 
Xogábase co mesmo número (5). Había que soltar as pedras no chan e despois 
ir recollendo as pedras dunha en unha mentres lanzabas ao aire a anterior. Non 
che podían caer ao chan. Isto podía complicarse nunha segunda fase tendo, 
ademais de lanzar unha pedra ao aire tocar antes de recollela con outra no 
chan facendo ruído.
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AS CHAPAS
Debuxábase un percorrido no chan con curvas. As persoas participantes 
situaban as súas chapas na liña de tiro e tiraban as súas chapas por orde. Se a  
chapa saía do círculo, o xogador/a debía volver a tirar dende o punto de partida. 
Se algunha chapa botaba fóra á outra isto supoñía a perda da rolda para a 
persoa participante á que lle daban, que tiña que volver comezar. Gañaba a 
chapa que chegara primeiro á liña de meta.

OS OFICIOS
Poñiámonos en círculo. Cada persoa debía elixir un oficio e representalo con 
mímica. Unha das persoas colocábase no medio e facía o papel de «nai». Tiña 
que cantar esta canción:

«Martín, Martín Pirulicio cada uno que aprenda su oficio
Y el que no lo atienda pagará la prenda que tenga»

Mentres cantaba a segunda frase debía tocarse o nariz e mirar para alguén. A 
persoa para a que miraba nese momento tiña que facer, en lugar do seu oficio, 
o da persoa que facía o papel de «nai».

‘UN, DOS, TRES ZAPATITO QUIETO ES’
Unha das persoas xogadoras volvíase contra unha parede e o resto colocábase 
detrás dela a varios metros de distancia. A persoa que estaba contra a parede 
cantaba a seguinte canción: “un, dos, tres, zapatito quieto es”

Mentres duraba a canción, os participantes achegábanse rapidamente á parede 
e paraban cando esta acaba. O que “pandaba” virábase rapidamente e se pillaba 
a alguén en movemento, este debía retroceder ata a liña de saída. Entón, volvía 
cantar a canción e así sucesivamente.

O xogo continuaba ata que unha das persoas tocaba a parede, esta persoa era 
a seguinte en “pandar”.

A PALMADA
Pintábanse dúas liñas no chan separadas entre si. As persoas participantes 
dividíanse en dous grupos que se situaban cada un detrás dunha das liñas, 
quedando unha fronte á outra. Unha das persoas sae do seu campo e diríxese 
á outra. As persoas do campo ao que se lle facía a visita poñían as palmas boca 
arriba. A persoa «visitante» tiña que dar unha palmada a unha das persoas do 
outro grupo e saír correndo cara seu campo.  Se a collen queda eliminado ou 
ponse no campo contrario de refén, se non simplemente cambian os papeis.
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AS LOMBAS
Os rapaces/as fan unha fila. A primeira persoa colocábase agachando a cabeza 
e flexionando o tronco e o de detrás tiña que saltala coas pernas abertas 
apoiándose no seu lombo e colocábase diante dela na mesma posición. Isto 
repetíase por parte de todas as persoas da fila. Este xogo ten variantes, como ir 
cantando unha canción a medida que se vai saltando.

A PITA CEGA
Se lle tapaba os ollos a un xogador/a. Púñase no medio e ía intentando tocar 
ao resto , que se tiña que mover arredor. Cando topaba con alguén tiña que 
adiviñar quen era. Se adiviñaba, esa persoa era quen facía da pita cega.

A PELOTA CONTRA A PAREDE
Puñámonos en fila diante dunha parede (unha persoa detrás da outra). Quen 
estaba diante de todo lanzaba a pelota cara a parede, tiña que saltar cando daba 
o bote e quen estaba detrás tiña que collela. Así sucesivamente e cada vez máis 
rápido.

J JUSTICIA
Dividiámonos en dous equipos. Un bando quedaba pandando, este sería o 
bando «justicia» e o outro o «ladrón». «Justicia» pechaba os ollos e dicía o 
abecedario en alto, mentres os outros escondíase. O bando «justicia» tiña 
que gritar «J Justicia!!» e os outros dende o sitio onde estaban agochados/as 
contestaban «L Ladrón!». Tiñan que buscar e despois volver correndo á casa 
antes que eles/as para gañarlles.
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XOGUETES DA NOSA INFANCIA

Na nosa infancia, o habitual era construír os teus propios xoguetes ou que 
chos construíran na casa. Non había a facilidade que hai agora para 
mercar. Isto facía que tivéramos máis imaxinación e que valoráramos 

máis as cousas. Así, construíamos bonecas e pelotas de trapo, faciamos patíns e 
patinetes con madeira, ou instrumentos e cometas con canas. Aquí tedes exemplos 
dalgúns dos xoguetes que recordamos durante o programa. As fotos de bonecas, 
cociniñas, bingo, libros e ‘mariquitas’ son fotos reais, de xoguetes que Amparo 
Saavedra ou Carmela Feal aínda conservan.

O PEÓN
O peón era un xoguete de madeira que tiña por 

un extremo unha peza de aceiro chamado “ferrón”. 
Coa axuda dunha corda fina facíase dar voltas  ou  
“bailar”, que era como se lle dicía.

Facíanse varios xogos co peón:
1) debuxábase un círculo de dous ou máis metros de 

diámetro. Colocábase no centro do círculo unha moeda e facendo bailar 
o peón había que sacar a moeda fóra do círculo tendo en conta que o 
peón tamén tiña que saír bailando fóra. 

2) Marcar unha raia no chan e facer bailar o peón, era gañador o que facía 
a marca mais preto da raia.

3) Tratar de chocar co peón do contrario. Poucas veces rompía, pero 
nalgunha ocasión ata se partía en dous o peón, outras veces sacábaselle 
a “culitaina” e quedaba moi prexudicado para poder bailalo.

O ARO 
O xogo do aro era de competición, 

pois o que chegaba primeiro dun punto 
a outro levando o aro apoiado ao chan e 
dando voltas era o gañador da proba.

Só tiña dous 
elementos: o aro e o variña para empuxalo.

O PATINETE
Construíase na casa, con madeiras, 

abradazadeiras das tubaxes e escuadras. Nun 
principio, as rodas facíanse de madeira e despois 
pasouse ás de ferro. 
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O YO-YO E
O SOLITARIO

AS BONECAS

AS MARIQUITA
PÉREZ



 Lembranzas da Infancia e da Mocidade - 15

AS COCINIÑAS

AS TENDAS

OS XOGOS REUNIDOS
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O BINGO OS CÓMIC

OS CONTOS

OS PATÍNS AS TABAS
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CANCIÓNS PARA XOGAR Á CORDA
Aquí vos deixamos algunhas das cancións que cantabamos cando xogábamos á 

corda.

ENTRE CORTINAS BLANCAS,
AZULES Y NEGRAS

Entre cortinas blancas, azules y negras
estaba ____ llorando sus penas,

cuanto más lloraba ____ le decía:
“no llores mi vida, que pronto serás mía”.

En el mar hay un pescado
Que tiene la cola verde

Desengáñate _______ que tu novio no te quiere

A la una, a la otra,
A la yegua, a la la potra,

Al potrín, a la yegua y al yegüin
Por no venir aquí

Mamá me va a pegar
Cachetitos en el culo
Y a la cama sin cenar

Chinita bonita
Narai nainai

ARROYO CLARO FUENTE SERENA
Arroyo claro,
fuente serena,

quién te lavó el pañuelo
saber quisiera.

Escojo, remojo
Narai nainai 

En un plato de ensalada
Comen todos a la vez
Y jugando a la baraja
7, sota, caballo y rey

Que dis, que das
Que fuera estás.

Me lo ha lavado
una serrana,

en el río de Atocha
que corre el agua.

Una lo lava,
otra lo tiende,

otra le tira rosas,
otra claveles.

LA UNA LA OTRA
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EL COCHERITO LERÉ
El cocherito, leré

me dijo anoche, leré,
si yo quería, leré

montar en coche, leré.

Y yo le dije, leré
con gran salero, leré,
no quiero coche, leré
que me mareo, leré.

Si te mareas, leré
Vete a botica, leré

Compra un jarabe, leré
Y manzanilla, leré

Que 1, leré
Que 2, leré
Que 3, leré

SOY LA REINA DE LOS MARES
Soy la reina de los mares;

y ustedes lo van a ver,
tiro mi pañuelo al suelo

y lo vuelvo a recoger.

Pañuelito, pañuelito,
quién te pudiera tener

guardadito en un bolsillo
como un pliego de papel.

El pañuelo de mi novio
no se lava con jabón

que se lava con la sangre
sangre de mi corazón

AL PASAR LA BARCA
Al pasar la barca me dijo el barquero
las niñas bonitas no gastan sombrero

yo no soy bonita ni lo quiero ser
arriba la cuerda 1,2 y 3.

ABAJO LLAMA EL CARTERO
Abajo llama el cartero
hay carta ¡hasta luego!

Una dos y tres, 
pluma, tintero y papel 
para escribir una carta

a mi marido que esta en Francia.

En la carta le decía
recuerdos para mi tía
recuerdos para Miguel

Una, dos y tres.
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CANCIÓNS DA INFANCIA

Aquí presentamos varias cancións que cantábamos cando eramos nenas e nenos. 
Algunhas as cantábamos nunha roda e outras simplemente xogando. Moitas 
delas chegaron aos nosos días de xeración en xeración, pero outras estaban 

no recordo.

MAMBRÚ SE FUE A LA GUERRA
Mambrú se fue a la guerra,

Que dolor, que dolor , qué pena.
Mambrú se fue a la guerra,

no sé cuándo vendrá,
Do-re-mi, do-re-fa.

No sé cuándo vendrá.
Si vendrá por la Pascua,

mire usted, mire usted, qué gracia.
Si vendrá por la Pascua

o por la Trinidad.
Do-re-mi, do-re-fa.
O por la Trinidad,

La Trinidad se pasa,
mire usted, mire usted, qué guasa.

La Trinidad se pasa.
Mambrú no viene ya.
Do-re-mi, do-re-fa.

Mambrú no viene ya.
Me subí a una torre

Que dolor, que dolor que pena
Me subí a una torre
Por ver si venía ya
Do re mi, do re fa
Por ver si venía ya.

Y vi venir a un paje
Que dolor, que dolor que pena

Y vi venir a un paje
cubierto de luto ya
Do re mi dore fa

Cubierto de luto ya
Las noticias que os traigo

Que dolor, que dolor que pena
Las noticias que os traigo

Os van a hacer llorar
Do re mi dore fa

Os van a hacer llorar
Que mambrú ya se ha muerto
Que dolor, que dolor que pena
Que mambrú ya se ha muerto

Lo fueron a enterrar
Do re mi do re fa

Lo fueron a enterrar
La caja era de oro,

Que dolor, que dolor que pena
La caja era de oro, la tapa de cristal

Do re mi do re fa
La tapa de cristal

Encima de la tumba
Que dolor, que dolor que pena

Encima de la tumba
4 parajitos van

Do re mi do re fa
4 parajitos van

Cantando el pío pío, que dolor que dolor que pena
Cantando el pío pío cantando el pío pa.
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ESTABA EL SEÑOR DON GATO

Estaba el Señor Don Gato (BIS)
sentadito en silla de oro
marramiau, miau, miau,
sentadito en silla de oro.

Le llegaron las noticias (BIS)
Que había de ser casado,

marramiau, miau, miau, miau,
que había de ser casado.

Con una gatita mora (BIS)
Que comía 100 bocados,

marramiau, miau, miau, miau,
Que comía 100 bocados

El gato con tanta risa (BIS)
Cayó de la silla abajo

marramiau, miau, miau, miau,
Cayó de la silla abajo

Rompió las siete costillas (BIS)
Y la puntita del rabo,

marramiau, miau, miau, miau,
Y la puntita del rabo.

Lo fueron a enterrar (BIS)
A la plaza del pescado,

marramiau, miau, miau, miau,
A la plaza del pescado,

Los gatos iban llorando (BIS)
Y los ratones bailando

marramiau, miau, miau, miau,
Y los ratones bailando

Al olor de las sardinas (BIS)
el gato ha resucitado,

marramiau, miau, miau, miau,
el gato ha resucitado.

Por eso dice la gente (BIS)
siete vidas tiene un gato,

marramiau, miau, miau, miau,
siete vidas tiene un gato.

EL PATIO DE MI CASA
El patio de mi casa es particular

cuando llueve se moja 
como los demás.

Agáchate y vuélvete a agachar
Que las agachaditas no saben bailar.

HIJKLMNA
Que si tú no me quieres

Otro niño me querrá
Chocolate, molinillo,

corre, corre, que te pillo
estirar, estirar que la caja va a pasar.
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LA CHATA BERENGUELA
La chata Berengüela, güi, güi, güi,
como es tan fina, trico, trico, tri,
como es tan fina, lairón, lairón,

lairón, lairón, lairón… LAIRÓN!
Se pinta los colores, güi, güi, güi,

con vaselina, trico, trico, tri,
con vaselina lairón, lairón,

lairón, lairón, lairón… LAIRÓN!
Y su madre le dice, güi, güi, güi,

quítate eso, trico, trico, tri
quítate eso, lairón, lairón,

lairón, lairón, lairón… LAIRÓN!

Que va venir tu novio, güi, güi, güi,
a darte un beso, trico, trico, tri,
a darte un beso, lairón, lairón,

lairón, lairón, lairón… LAIRÓN!
Su novio ya ha venido, güi, güi, güi,

ya se lo ha dado, trico, trico, tri,
ya se lo ha dado, lairón, lairón,

lairón, lairón, lairón… LAIRÓN!
Y le ha puesto la cara, güi, güi, güi,

muy colorada, trico, trico, tri,
muy colorada, lairón, lairón,

lairón, lairón, lairón… LAIRÓN!

LA RUEDA RUEDA
A la rueda rueda, de pan y canela

Coge el chocolate y vete a la escuela
Si no quieres ir, échate a dormir

A la hierbabuena y al perejil
Alto pié, alto pié, sentadita me quedé!!

Desde chiquita me quedé…(PUM)
algo resentida de este pie….(PUM)

Aunque al andar es cosa muy bonita
disimular que soy una cojita

y si lo soy… lo disimulo bien!

Corre corre, que te pillo
Que te doy un puntapié
Con la punta de este pié.

LA RUEDA DE LA PATATA
A la rueda de la patata, comeremos en ensalada
Como comen los señores, naranjitas y limones

A chupé, a chupé, sentadita me quedé!

LA RUEDA DEL CHIRIMBOLO
A la rueda del chirimbolo, que bonito es

Un pie, otro pie, 
Una mano, otra mano
Un codo, otro codo, 
La nariz y el gorro
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A MI BURRO
A mi burro, a mi burro

 le duele la cabeza,
el médico le manda 
una gorrita negra
una gorrita negra,

zapatito lila,
zapatito lila.

A mi burro, a mi burro 
le duele la garganta,
el médico le manda 
una bufanda blanca.
Una bufanda blanca,

una gorrita negra,
zapatito lila,
zapatito lila.

A mi burro, a mi burro 
le duele el corazón
el médico le manda 

gotitas de limón
gotitas de limón,

una bufanda blanca,
una gorrita negra,

zapatito lila,
zapatito lila.

A mi burro, a mi burro 
le duelen las costillas,
el médico le manda
 chaquetita amarilla
chaquetita amarilla,

gotitas de limón,
una bufanda blanca,
una gorrita negra,

zapatito lila,
zapatito lila.

A mi burro, a mi burro,
 le duelen las pezuñas,

el médico le manda 
que se corte las uñas
que se corte las uñas,
chaquetita amarilla,

gotitas de limón,
una bufanda blanca,
una gorrita negra,

zapatito lila,
zapatito lila.

PASA PERICO
Pasa Perico, pasa Montero

Por la puerta del Carabinero
El de delante corre mucho

Y el de atrás se quedará (bis)
Pasa 1, pasa 2

Pasa la madre de Dios
Pasa 1 borriquito blanco
Por el camino del campo
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MADRE SI USTED ME DEJARA
Madre si usted me dejara (bis)

Ir un poquito a la alameda
Saltar por aquí, saltar por allí

Ir un poquito a la alameda
Con los hijos de Medino (bis

Que llevan rica merienda
Saltar por aquí, saltar por allí

Que llevan rica merienda
Acabar de merendar (bis)
Se perdió la más pequeña

Saltar por aquí, saltar por allí
Calle arriba, Calle abajo

A donde la fue a encontrar? (bis)
En un portalito oscuro

Saltar por aquí, saltar por allí
Hablando con su galán
Estas palabras le decía

Saltar por aquí, saltar por allí
Contigo me he de casar

Saltar por aquí, saltar por allí
Contigo me he de casar

LA TORRE DE SAN FERNANDO
La torre alta de san fernando  tiene una fuente con 12 caños;

los 12 caños echan agua rosa para las niñas de Zaragoza
en Zaragoza ha sucedido, la torre nueva que se ha caído

si se ha caído que la levanten, dinero tienen los estudiantes
los estudiantes son de Toledo llevan cinta encarnada en el sombrero
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CANCIÓNS DA MOCIDADE

Estas son cancións que cantabamos xa con 14-15 anos nas romarías da vila. 
A maior parte delas as cantabamos facendo unha roda e teñen un “baile” 
determinado.

MOZO VIEJO
Que haces ahí mozo viejo que no te casas,

que no te casas, que no te casas
que te estás arrugando como las pasas,

¡que resaladita, que dame la mano!
Dame la mano niña, 

que me quito el sombrero
ahora que vas al medio 
serás la Reina del cielo,
serás la Reina del cielo, 
la reina de mi querer,

tendrás todos mis tesoros,
 que todos te los daré.
No son para ti mi vida, 
no son para ti mi bien
los pavos y las gallinas 

son pocos y saben bien.

MIGUEL, MIGUEL
Miguel Miguel Miguel tres vueltas al derecho,

Miguel Miguel Miguel, tres vueltas al revés, una dos y tres.
(Cambia la rueda y repite.)

Quien quiere entrar conmigo en el baile,
quien quiere entran conmigo a bailar

Ni tú ni tú ni ella ni tu hermana la pequeña,
ni tú ni tú ni yo, ni tu hermana la mayor.

Güi güi güi… los de la banda los de la banda,
güi güi güi… los de la banda estamos aquí.

Tenemos un defecto, que no nos gusta, que no nos gusta,
tenemos un defecto que no nos gusta TRABAJAR!
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SIGA  LA  RUEDA
Siga siga la rueda , siga la rueda, siga la rueda,

esos ojos morena, esos ojos morena me causan pena, me causan pena.
(Bailan de dos en dos, sin deshacer la rueda.)

Ven a mis brazos te adoraré, y para siempre tu amor seré.
(Vuelve a formarse la rueda.)

Allá arriba en el monte vive mi suegra, vive mi suegra,
por no gastar calzado, por no gastar calzado

no voy a verla no voy a verla.
(Se repite el baile  con “ven a mis brazos”….y se vuelve a la rueda.)

Una sartén sin rabo me dio mi suegra, me dio mi suegra.
Cada vez que reñimos, cada vez que reñimos

la sartén suena, la sartén suena.
(Se vuelve al “ven a mis brazos”…,

y queda una pareja en el centro de la rueda.)
Esa que está en el medio, parece boba parece boba,

pero para los hombres, pero para los hombres
se pinta sola, se pinta sola.

(“Ven a mis brazos”…)

AL LEVANTAR UNA LANCHA
Al levantar una lancha, una jardinera vi,

regando sus lindas flores, y al momento la seguí.
Jardinera tú que riegas en el jardín del amor,

de las flores que tú riegas dime cual es la mejor.
(Canta la que está en el medio de la rueda.)
La mejor es una rosa que se viste de color,

y el  color que se le antoja es el color de la hoja
Tiene tres hojitas verdes las demás son encarnadas,

a ti te escojo  A…(Nombre de la persona)
Por ser la más resalada.
(Contesta la elegida.)

Muchas gracias jardinera por el gusto que ha tenido,
tantas niñas en el coro y a mi sola me ha escogido…

y a mi sola me ha escogido.
(Pasa al centro, y se repite el juego)
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ME ESTÁN HACIENDO UN VESTIDO
Me están haciendo un vestido

Del color del caramelo
Para que las envidiosas

Se queden chupando el dedo
Ay! Chúngala carracachúngala

Ay! Chúngala de chocolate
Ay! Chúngala que tiene novio

Ay! Chúngala que se casó
Me están haciendo un vestido

Del color del caramelo
Cada vez que me lo pongo me sale un novio torero

Me están haciendo un vestido del color del chocolate
para que las envidiosas me lo vean y se maten

LA SEÑORA LOLA
La señora Lola entrando en el baile

Que lo baile, que lo baile, que lo baile ya
Y si no lo baila, medio cuartillo más

Que lo pague, que lo pague, que lo pague ya
Que salga usted que la quiero ver bailar

Saltar y brincar con las patas al aire
Por lo bien que lo hace la mona

Déjala sola, sola bailando ya
La señora Lola como es tan formal

Lleva gatos a misa
Los perros a pasear

Su madre toca el bombo
Su padre los platillos

Y la señora Lola cantaba un fandanguillo
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UNA DOS NIÑO DIOS
Uno, dos, niño dios

Angeles al cielo
Maria y consuelo

y la visión
Del niño jesus

que anda cansado de andar con la cruz
Despierta José

Enciende candela
Mira quien pasa por la carretera

Son los angelitos que van de carrera
Pasa una pasa dos pasa la madre de Dios

Pasa un borriquito blanco que camina por el campo

EN LA CALLE MADALENA
HAY UN MOLINO DE VIENTO
En la calle madalena hay un molino de viento

que a tiempo de molinar se cayó una niña dentro
paso por allí su novio

llorando lagrimas vivas
ay quien te pudiera salvar ----- de mi vida
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1,2,3
(xógase no columpio)

1, 2,3… una de propina, otra de regalo,
 para que te acuerdes del año pasado, 

el año pasado ya pasó y la niña se quedó, 
pluma tintero papel, 

para escribir a mi hermanita Isabel 
que se va a ir en el tren de las 3. 

Una dos y tres victoria es, 
sal niña que te vas a perder el tren de las 3… 

ISABELITA
(para o columpio)

Isabelita me llamo soy hija de un labrador
Subo y bajo al campo no le tengo miedo al sol

Una paloma blanca q del cielo bajó
Con las alas doradas y en el pico una flor

En la flor un olivo del olivo al limón+
Vale más mi morena que los rayos del sol

Que los rayos del sol


