MANIFESTO DÍA do PEÓN 2015
Non é doado para ninguén e menos para un simple enredo contar as súas andanzas: de onde vén, de quen vén sendo e saber
manifestar con palabras o que un sente; pero é o que toca, sendo hoxe o meu día : “O día do peón”.
Para chegar á miña orixe hai que remontarse a tempos que se perden na memoria; ésta está nun buxo que non sei moi ben
cómo foi parar á casa do Tío Lindo, un zoqueiro do lugar da Brincadeira. Esquencido e arrumbado entre toros e virutas
doutras árbores tecía soños agardando a que algún día o Tío Lindo me dera vida en forma duns zoquiños, un argadelo ou
mesmo dun brinquedo coma os que de cando en vez facía para os meniños da aldea que se deixaban caer polo seu obradoiro.
E como a “todo porquiño lle chega o seu San Martiño”, ese día chegou; endexamais o esquencerei. Como tantas outras veces
rebuscou entre os paus e elexiume a min.
Pousoume no banco de desvastar; chantoume un cravo medio enferruxado e logo coa xabreira e a aixola -labrada vai,
labrada vén- deume un xeito que semellaba unha pera. Ao remate olloume de arriba a abaixo e de abaixo arriba, unha e outra
vez ao tempo que me xiraba ao dereito e ao revés; cunha navalliña deume uns retoques, sacoulle a cabeza ao cravo e
aguzouno cunha lima. De seguido pillou un cordello medio esfiañado que levaba alí case tanto coma min, enroscoumo e
chimpoume con forza ao chan e eu dei en virar e virar sen campanear. O Tío Lindo sorriu; non sei se polo traballo ben
feito, por verme bailar ou cecais polas dúas cousas. Logo botou unhas gargalladas e deu en bailar ao tempo que cantaba:
Unha volta polo medio/ unha volta polo medio / e outra polo arredore.
Así fai o que ben baila/así fai o que ben baila/ así fai o viravira
Unha vez e outra e outra e outra máis, repetiuse aquel xogo, ata que chegou a derradeira e, sen máis miramentos, gardoume
nunha caixiña na que había días rebocara cunhas letras moi feitucas as palabras VIRAVIRA e LELO.
Agora xa sabía quen era e sospeitaba o meu destino. Así foi, ao cabo duns días o Tío Lindo ofreceulle aquela caixa a Lelo, o
seu netiño da alma. Abriuna e, ao verme, alumáronselle os ollos; a min aquilo caíame ben. Desde aquela estivemos
xunguidos o un ao outro; sempre que tiña ocasión, xa fora camiño da escola, no recreo ou logo na eira, botábame unha
bailaretada de cando en vez, animada pola cantiga do Tío Lindo:
Unha volta polo medio/ unha volta polo medio / e outra polo arredore …
Lelo e eu, eu e Lelo, chegamos a ser uns campións. Ninguén me sabía vestir coma o Lelo, ningún aguantaba tanto tempo
coma min, ninguén era quen de facer as virguerías que amosaba Lelo, ningún aturaba as escachadas coma min. Por iso, con
razón, todos dicían: “é forte coma un buxo”. Ah! e ninguén tiña unha cantiga propia que Lelo cantaruxaba unha e outra vez:
Unha volta polo medio / …..
Pero Lelo medrou e chegou un momento en que só el andaba cun peón a cotío. Un ano polo San Amaro levoume ao faiado;
pillou a caixiña do Tío Lindo e díxome: “Bueno compañeiro, chegou a hora de descansar, que ben merecido o tés. Bailemos
por última vez”. Lioume a baraza con moito tento e ceiboume con rabia polos camiños do vento; creo que foi a vez que rañei
a terra con máis xenio ao son da cantiga que desta vez soaba tristeira, a despedida:
Unha volta polo medio/….
… e como tantas veces acubilloume na cunca da man; eu fíxenlle unhas cóxegas que lle trocaron as bágoas nun sorriso,
deume un bico, meteume na caixiña e gardoume no baúl dos recordos.
Alí quedei para sempre, ou alomenos iso cría. Deberon pasar moitas primaveras cos seus invernos ata que un día oín boureo
no faiado. Logo o renxer das bisagras do baúl e que a caixa se movía. Abrírona, a luz cegoume. Recoñecín a voz e o sorriso
do Lelo que a goma do tempo aínda non dera borrado. Xa non era aquel compañeiro de xogos e viña cunha nena.
Presentounos: “aquí o meu Viravira e esta é Xela, miña neta”.

Volvía a repetirse a historia: avó, Viravira, neto; bueno, neste caso, neta. Xela e máis eu logo fixemos boas migas. Seu avó
ensinoulle a encordar e a lanzar; eu, feliz, esforceime por bailar desde as primeiras chimpadas. Logo aprendeu mesmo a
cantiga do Tío Lindo:
Unha volta polo medio/….
Logo me afixen a ela; máis me custou axeitarme ao novo mundo. Mudaran moitas cousas ao longo daqueles máis de 60
anos que eu pasara no baúl: agora os cans comían penso, nas casas había unhas caixas grandes polas que se asomaba
moreas xente de fóran contar todo tipo de historias, os coellos volvéranse ás escopetas, os nenos e nenas xogaban sós horas
e horas cuns trebellos que se semellaban ás pizarras, as vacas non traballaban, ninguén usaba zocos … e moitas máis
cousas!
Un día levoume á escola, que pouco se parecía á de Lelo; disque era obrigatorio. Ía celebrarse o “Día do Peón. Ao longo
dunha semana os mestres argallaron actividades diversas, nas que nós -os peóns- eramos os protagonistas. Nos recreos
brincaban con nós; Xela – grazas ao seu avó- era a mestra das mestras. Dáballe cento e raia a todo o mundo; os demais non
saían do seu abraio, todos querían imitarnos e algún, pouco a pouco, íao conseguindo. Sentíame moi feliz bailando con
outros peóns ao son da canción de Xela, tatarexada polos outros nenos. Tamén descubrín neses días –grazas aos mestres e as
esculcas dos nenos- cousas moi interesantes que nin sospeitaba.
A primeira foi que disque ata había pouco era o rei de todos os xogos, que tiña irmáns –grandes e pequenos- espallados por
todo o mundo, con nomes tan chusqueiros como buxaina, trompo, baldufa, bailarete, nosella, peonza, pirinola, carabina ….
e que era un enredo antiquísimo que xa usaban os nenos exipcios.
A segunda que, coma moitos outros enredos, formábamos xa parte dun “tempo pasado”. Unha das mestras explicouno tan
ben que ata eu o entendín. Máis ou menos veu dicir con certa sorna: “os rapaces agora non xogan fóra porque teñen consola,
en troques de asubiar mándanse guasás e cambiaron o io-ió polo Pocoió e ao peón polo esmarfón”.
Todos demos en rir e ela tamén; pero de seguido púxose un chisqueiro sentimental, nostálxica e ata tristeira, ao vivenciar
relembros dunha infancia na que sobraba imaxinación , o campo e o aire libre eran a liberación dos nenos e nenas e que,
pola falta de recursos, eles mesmos construían os seus enredos botando man da natureza ou ben dos materiais dos propios
adultos, na medida en que podían ser reutilizados. Enredos cos que rían, choraban de emoción, suaban de cansanzo ,
soñaban co día seguinte, se evadían da realidade … En resumo, eran felices. Eu ben sabía do que falaba porque o vivira co
Lelo.
Por iso para ela “O Día do Peón” viña a ser unha ocasión inmellorable para homenaxear aqueles enredos e xogos agora
esquencidos e na medida do posible recuperalos , que teñan continuidade en cada un de nós, que estean presentes nas
escolas e poñelos en valor coa finalidade última de que Galicia recupere o seu ser de “país dos brinquedos”, porque non
debemos esquencer que neles se agocha moita sabencia do pobo e moi fondas leccións da cultura tradicional.
E o día chegou¡. Aquí estamos dispostos a celebrar esa homenaxe.
Adiante rapaces e rapazas!
Enroscádeme a piola porque sen capa non podo bailar
Erguede os brazos ao ceo!
Á de unha, á de dúas e á de tres, lanzádeme a todo fungar!,
que eu virarei e virarei … polo medio e o arredore
na procura dunha Brinquedia na que “polo San Martiño os trompos volverán ao camiño”
e vós , nenos e nenas, manteredes vivos os xogos de sempre.
Que así sexa.
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