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ENTRE NOCES E CASTAÑAS 

 

Nunha aldea de Ourense, entre noces e castañas,  transcorría a infancia dunha 
cativa  a que todos lle chamaban Rosiña “A Castiñeiriña”. 

Eran tempos de poucos recursos, despois de varios conflitos e guerras, as 

doenzas e a fame facían estragos na xente, porén, os desexos de mellorar dos 

veciños, os traballos en comunidade e o respecto cara as normas tomadas,  
acadarían que pouco a pouco, o pobo fose medrando. 

Rosiña era exemplo de virtudes e valores, dotada dun sentimento de 

humanismo grandioso, moitas veces empregaba o seu tempo de lecer en 

axudar os mais necesitados e acompañar aos doentes. A compaixón e a 

caridade  da cativa era agradecida por todos os veciños.  

Chamábanlle “A Castiñeiriña”, porque vivía nas aforas do pobo, nun pequeniño 

val  rodeado de frondosos castiñeiros e grandes nogueiras, que daban uns  

saborosos froitos e que ela collía con ledicia, facendo deliciosos pasteis que 
compartía cos veciños da vila. 

Filla de Martín “O Muiñeiro” e Fátima, “A Costureira”, vivían nunha casa o carón 

do río. Tiñan un muíño onde tódolos veciños levaban os cereais a moer.  

Coidaban porcos e galiñas,e labraban as leiras. Os tres traballaban da reo nas 

tarefas da casa e do campo. Para Rosiña a  maior  recompensa por todo ese 

esforzo era  poder dárllelo os veciños cando o necesitaban: ovos, patacas, 
tomates, leitugas, chourizos, fariña, cabazas, noces e castañas.  

Tódalas mañás a súa nai acompañaba a Rosiña ata a casa da súa mellor 

amiga Sabela, e así, seguían as dúas cara á escola que quedaba doutro lado 

da vila. Sabela tiña un irmán, Toniño, que era máis pequeno ca ela, polo que 

tiñan que coidar del e non deixar que fixese das súas, xa que o que máis lle 

gustaba a Toniño era parar diante do ferreiro e mirar como facía as ferramentas 

para traballar as  terras, e non sería a primeira vez que se emboutaba a roupa.  
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_ ¡Bos días, Carmen ! 

_¡ Bos días rapaces ! 

Os  tres rapaces ían saudando a xente que atopaban no camiño. 

 Carmen era a panadeira e tiña unha pequena taberna onde os veciños se 

xuntaban os domingos o saír da misa para tratar os problemas da vila e de 

cómo solucionalos. Trataban de arranxar os camiños, as pontes, canalizar as 

augas dos mananciais para que chegasen o pobo, e tamén falaban cos 

viaxeiros  que pasaban pola vila e traían as novas que aconteceran, xa que era 
o camiño de peregrinación a Santiago de Compostela.  

Na escola, Rosiña seguía con interese as clases do profesor Don Manuel, un 

home moi sabio, que non so ensinaba  matemáticas e  linguaxe, senón tamén 

lles relataba antigas historias da aldea, lendas e mitoloxías de seres que  dicían 

habitaron nesas terras. Meigas, Trasnos, A Santa Compaña, O Galo de 

Antioquía, O Río Do Esquecemento e moitos máis. Todos os alumnos 
escoitaban abraiados as verbas de Don Manuel. 

De volta a casa, Sabela e Rosiña quedaban cos seus compañeiros de escola  

despois facer os traballos e tarefas da casa, os rapaces pasaban un ratiño   

divertido polas beiras do río no que xogaban a facer casiñas entre as árbores, a 
pescar troitas, recollían as noces e con paus xogaban a billarda. 

_ ¡ Paco ! ¡ Inés ! , ¿Podedes  axudarme hoxe a recoller noces?  pois a nai de 
Carlos leva tres días doente e gustaríame levarlle un doce.  

_ ¡ Claro que si ! , A tardiña vémonos no río e non te esquezas de traer un 
saquiño para levalas. 

_ ¡ Moi ben, estarei esperándovos !  

Despois de cear a Rosiña encantáballe estar sentada o carón do lume ca súa 

nai Fátima cando cosía as telas e facía sacos pequenos que servían para levar 

a fariña, así Rosiña ia aprendendo a coser  e a remendar os sacos que estaban 
furados. 
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_¡ Mamá ! preciso un saco para gardar as  noces que recollemos entre todos 

os meus amigos. 

_ Pero, ¿non tes dous xa?  Umm …….e logo….. ¿para qué tantas noces? 
Preguntoulle a nai. 

_ ¿Non sabes que Pilar, a nai de Carlos leva tres días con febre na cama ? 
Respondeulle Rosiña. 

A súa nai enseguida asentiu coa cabeza.  

_ Tes razón Rosiña, con tanto traballo esquecinme, síntome moi orgullosa do 
que fas por os demais ¡ sempre axudando os veciños ! . 

Un día traballando no muíño Rosiña decatouse que lle faltaba un saco de 

noces, buscounas pola casa, no muíño, na horta, entre os feixes de cereais, 
pero non as atopou. Preguntoulle os seus pais e eles non sabían nada. 

 Non o podía crer, Rosiña confiaba en todos os veciños e non  imaxinaba que 

lle puidesen roubar as súas noces, sentíase doída, a inquedanza e a 

imaxinación levaron a Rosiña a coser un sinal no reverso do saco, así sería 

cuestión de tempo, ata que aparecese o ladrón, xa que os sacos utilizábanse 
tanto para levar fariña como traer cereais.  

Eses días Rosiña fixouse nos sacos que traía a xente, axudáballes a  enchelos 

e cerralos.  Unha tarde entrou no muíño un home o que lle chamaban Xoán “o 

sobriño de María”, ela morrera fai pouco e  Xoán herdara a  casa. O marchar 

Xoán, Rosiña pregúntolles os seus pais por el, e contáronlle que tiña dous fillos  

xemelgos pequenos que súa muller morrera o nacer os cativos, e que  Xoán 
traballa moito para sacar adiante os seus fillos.  

Esa noite, Rosiña, pensou que facer ante tal situación. 

A mañá seguinte, Rosiña preparou un delicioso pastel de noces e castañas e 
foi a casa de Xoán.  

_¡Hola Xoán!.  
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_ Aaa,……¡ Hola !....¿Ti es “A Castiñeiriña” non? A filla de Martín e Fátima, e 

logo…. ¿Que che trae por aquí?. 

_ Veño traer un doce para  teus fillos, que  con tanto traballo  seguro que non 
tes tempo para facer doces. 

Os xemelgos, o ver o pastel abriron os seus ollos como pratos, colleron un 

anaco e comérono axiña, mentres Rosiña púxose a falar con Xoán que lle 

agradeceu moito e contoulle o mal que o estaban pasando dende que a súa 
muller morrera.  

Rosiña moi triste, díxolle que lle faltara un  saco das noces e explicoulle o 

molesta que estaba xa que eran para Pilar unha veciña que estivera doente, 

Xoán, moi arrepentido, e coas bágoas nos ollos pediulle perdón, díxolle que 
fora el e que a fame que tiñan os seus fillos levouno a roubar as noces. 

Rosiña, perdoou a Xoán, e explicoulle que os veciños da aldea fan moitos 

traballos xuntos e axúdanse uns os outros polo que cando precise de axuda so 
ten que pedila, xa que todos os veciños están dispostos a botarlle unha man.  

Dende entón cando Xoán tiña moito traballo pedíalle axuda a Rosiña, ela   moi 

contenta pasaba un tempo as tardiñas xogando cos xemelgos, xa que eran 
dous trastes que non paraban de rir facendo falcatruadas.  

E o longo dos años, esta aldea foi medrando xunto coas súas xentes, 
converteríase na gran vila que hoxe coñecemos co nome de ………….. Fin. 

Eva Rodríguez González 

 

 

 

 

 


