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UTILIDADE DA LITERATURA GALEGA DE TRADICIÓN ORAL 

A tradición oral, entendémola como a forma de trasmitir a cultura, a experiencia e 

as tradicións, a través de cántigas, lendas, contos, etc, de pais a fillos  chegando os nosos 

días, mantendo coñecementos, tendo en conta que é o medio máis rápido e doado. 

  Sen dúbida, tema apaixonante, en especial na literatura infantil, é recoñecendo que 

manten unha importante cohesión social, tendo un papel clave no narrador. 

Cando desde a altura da nosa idade, atopámonos cunha oportunidade como a que 

estamos vivindo, disfrutando da lectura e análise dunha selección de textos, quixera algo 

que non sei si chamarlle opinión ou exposición de experiencias personais. Algunhas 

retrocedendo  no tempo e outras en datas muy recentes, pero que todas veñen a rematar 

nun fín común: o uso da lingua galega. 

Son consciente é pido disculpas, porque posiblemente non me centro en ningún 

caso dos que antes mencionei (nin cántigas, nin contos, nin lendas), que son os que nos 

ocupan, pero vou a entrar nun terreo real. 

O luns día 12, do mes de Nadal, tivemos ocasión de ollar  un vídeo do Cebreiro.  

Pois ben, casualmente os días 10 é 11 visiteino nunha viaxe de fin de semana. As 

miñas obrigas profesionais, nunca me permitiron moitos desprazamentos, pero faláronnos 

da celebración da romaría da pisa da castaña no Caurel, como algo merecente de ver. Sen 

dúbida totalmente certo. O acontecemento faise na aldea de Froxán (Folgoso do Caurel), e a 

asociación Fonte do Milagro organizaba a festa que hai uns anos foi declarada Ben de 

Interese Cultural. 



Conservan as tradicións ancestrais, e según parece non se ve en ningún outro sitio 

de Galicia, que xa celebraron este ano a súa XIII festa. Ver o secado da castaña, o pelado, 

mazándoas dentro dun saco é despois o peneirado, penso que son cousas únicas. 

En definitiva: A pisa da castaña, é mellor vela, é que non bo la conten. 

 

 

No referente o uso da lingua galega, dúas anécdotas separadas por máis ou menos 

trinta anos ven longos, con un escenario común: un aeroporto. 



Daquela, un aeroporto lonxe da nosa terra, pero que xa as novas se daban de tres 

maneiras: En castelán, na lingua da comunidade e nun idioma estranxeiro.  Escoitar a lingua 

da comunidade, dábame a sensación de estar tan lonxe de aquel mundo tan adiantado con 

respeto a nos, que me parecía imposible que non se fixera aquí. Despois de uns días alí, co 

poder que os caracteriza, decateime que a distancia en tódalas cousas era enorme, en 

particular polo uso da propia lingua. De maneira sinxela: espectacular. 

O día sete de este mes, aterrábamos nun aeroporto galego. Un voo nacional con 

todo o pasaxe galego (prácticamente coñeciamonos todos), o despedirse de nos, nin o 

fixeron en galego, nin tan siquera en castelán. Deste xeito nunha pantalliña: 

THANK YOU FOR FLYING WITH US 

Nunca e bo opoñerse  o progreso, pero si na  propia terra  pasa isto, que nos queda 

co resto. E frecuente dicir que o tempo pon a cada un no seu sitio. Pois vai sendo hora que 

aceptando tamén outras formas vaiamos facendo un sitio para o noso na nosa terra. 

¡POR FAVOR! 

¡EN GALICIA, EN GALEGO! 

 

 

 

 

 


