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Os xogos dos nosos avós

Paula Barros. 
Fotos de  Javier Cervera
Cada día, cando nos colexios 
soa o timbre que indica que 
comeza o recreo repítese un-
ha escena: decenas de nenos 
apuran o paso polos corredo-
res para xogar un partido 
de fútbol ou divertirse con 
bonecas, actividades que 
cambiaron co paso do tem-
po, pois os seus avós tiñan 
unhas formas de entreter-
se moi distintas ás que eles 
coñecen.
Un dos xogos máis popula-
res entre os rapaces de hai 
medio século era a buxaina, 
esa peza de madeira na que 
se enrosca unha corda da que 
logo se tira fortemente para 
facer que xire polo chan. Es-
te xogo consiste en debuxar 
un círculo dentro do cal cada 
xogador tira unha moeda e, 
cada unha das que o tompo  
logre sacar fóra desa circun-
ferencia será para o partici-
pante que o lanzou.

sobre unha peza metálica -a 
chave- que se colocaba a certa 
distancia e un pouco incli-
nada para aumentar a súa 
complicación. O obxectivo é 
petar con eses discos na cha-
ve o maior número de veces 
posible, sendo o participan-
te que o logre o vencedor da 
competición.
Para xogar á ra, os nosos avós 
dispoñían dun taboleiro de 
madeira sobre o que había 
unha pequena ra metálica 
e, arredor do animal, uns 
pequenos furados. Esa mesa 
colocábase a catro metros de 
distancia e os participantes 
debían introducir o maior 
número posible de fichas 
(dispoñíase dun total de dez- 
na boca da ra), variando a 
puntuación en función de se 
a ficha caía dentro do propio 
anfibio ou se acababa intro-
ducíndose nalgún dos bura-
tos. Por suposto, o vencedor 
era o xogador ou equipo que 
lograse non o maior número 
de fichas dentro da ra, senón 
a maior puntuación.
Pero como non a todos lles 
gustan os xogos tan compli-
cados, os nosos avós tamén 
pensaron nalgúns entrete-

Antano, os rapaces  pasaban o tempo de formas moi distintas ás actuais, 
pois mentres agora o fútbol é unha das principais actividades do recreo, 
antes a diversión baseábase en xogos como as bólas ou a ra

Pero como para gustos hai 
cores, e non a todos lles 
gustaba este xogo, existían 
outras actividades coas que 
os cativos pasaban o tempo. 
Unha delas era o xogo das 
bólas, unha actividade que 
se baseaba en introducir 
unha destas pequenas boli-
ñas de cristal que se lanzan 
co dedo corazón nun burato 
feito previamente no chan. 
Aquel que conseguise que a 
súa bola caera dentro do fu-

rado levaba como recompen-
sa todas bólas dos demais 
participantes.

A chave
Máis dificultade entrañan 
outros dos xogos tradicionais 
de máis éxito entre os nosos 
avós, entre eles a chave e a 
ra. No primeiro dos casos, os 
participantes debían lanzar 
unha serie de discos redon-
dos e planos coñecidos como 
pesos, pellos ou pelestres  

A mariola, un dos máis populares
Para xogar é preciso pin-
tar unha serie de cadros no 
chan. Logo, cada xogador 
irá lanzando unha pedra 
nos números e saltará á pa-
ta coxa evitando poñer o pé 
na casiña do número que lle 
toque sen caer. Ó chegar ó fi-
nal, recóllese a pedra e conti-
núase na casilla seguinte ata 
chegar ó final.


