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Dende hai uns anos tentamos achegar os
xogos populares a colexios e institutos de
toda a provincia, co fin de que os nosos
nenos e nenas descubran novos xeitos -
vellos para algúns de nós- de se divertir
relacionados coa cultura popular. Partindo
de previos e rigurosos estudos, programa-
mos periodicamente cursos de formación
para educadores e obradoiros para os máis
pequenos.
Percorremos ata os máis pequenos recun-
chos da nosa provincia na procura de vesti-
xios que sobre xogos populares queden na
memoria dos nosos maiores. Toda a infor-
mación que resulta de interese é recollida e
arquivada. Posteriormente estúdase e ela-
bórase un plano de actuación que se plas-
ma e concreta nas actividades que progra-
mamos.
A presente unidade didáctica, é froito dese
traballo de investigación. Somos concientes
da realidade e por iso sabemos que é total-
mente imposible recoller e plasmar nunha
unidade destas características todas as
variantes e peculiaridades que calquera
xogo popular pode presentar ao longo de

toda a xeografía ourensá. Agardamos e
agradecemos todas aquelas aportacións e
suxerencias que nos axuden a completar e
enriquecer a presente unidade didáctica.
Con esta publicación pretendemos divulgar
e popularizar os xogos populares entre os
nosos nenos e nenas e axudar a que algún
día non lonxano se convirta en realidade
aquel soño que o noso admirado Xaquín
Lorenzo expresaba do seguinte xeito: “se os
nenos, xoves e menos xoves teñen a opor-
tunidade de coñecer a súa cultura, trasmiti-
rán aos que veñan detrás un acervo que,
ademáis de enriquecelos como persoas,
axudaraos a entender outras culturas, para
facelos máis tolerantes e respectuosos, e
polo tanto, máis libres.”
¡Que gocedes xogando!. 

Centro de Cultura Popular 
Xaquín Lorenzo Fernández.
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O XOGO DA PORCA
“Polo cortiña do Juan, pola cemba da
Canella da Fonte, polo Souto e polo Toural,
xogaban moitas veces o Manoliño e máis os
seus amigos. Na cemba xogaban ao escon-
dite, no Souto aos ladróns e no Toural ao
pino e á porca. Esto non quer dicir que fora
únicamente nestes sitios onde se xogaba a
estes xogos. En realidade, organizábanse
ou xogábanse noutros lugares tamén. Por
exemplo, o pino xogábase a miudo no adro
da igresia e no Cruceiro. O pino era un xogo
bárbaro, no que interviñan dous bandos,
dazaseis ou vinte rapaces, cada un coa súa
moca, a bater e zaragatear nuha pelota de
torgo. Era o futbol de aquel tempo, só que
en vez de ser a couces era a paus. Pero con
máis esaititude pódese dicir que se aseme-
llaba ao polo, o mesmo que a porca se
parecía ao golf. Un polo sen cabalos, e un
golf sen requintes e sen criados.
Manoliño pensa ás veces si estes xogos
aristocráticos –o polo e o golf- non saíron,

perfeucioándose e  estilizándose despóis,
do pino e a porca de Vilardebós. As ferra-
mentas veñen a ser as mesmas: mocas,
bolas e buratas; e as finalidades igoás:
meter a bola na burata no que respeita ao
golf e a porca, e levala ao terreo alleo no
tocante ao polo e ao pino. Agora ben
(Manoliño cecais peca eiquí de malicioso),
como por entón os rapaces de Vilardebós,
que se seipa, aínda non practicaban o
espionaxe internacional, é difícil imaxinar
que lle copiaran estes xogos a Inglaterra.
Cabe máis ben pensar á contra: que os
ingleses, que xa eran cans vellos no oficio,
lle furtaran á mocedade de Vilardebós o
invento de tales xogos. ¡Calquera sabe do
que é capaz o Servicio de Intelixencia
inglés!.
En xusticia, pois, coida Manoliño que o ori-
xen destes deportes corresponde a
Vilardebós, inda que a porca se coñeza
noutros lugares de Galicia. Ao menos, esto
é o que pensa Manoliño; pero, ao millor,
pode ser tamén que estea trabucado”.

“Villardevós” Silvio Santiago

4

PROPOSTA PEDAGÓXICA



1. A PORCA
1.1. O xogo
Xogábase entre outubro e febreiro, aprovei-
tando que a mocidade levaba o gando ás
veigas.
Era xogo de rapaces e rapazas, no que se
pretendía pasar toda a tarde.
Para poder xogar precísanse dous elemen-
tos: a cachona e a porca.
A cachona é un pau dereitiño, de entre
metro e metro trinta, dependo da altura de
cada xogador e dos seus gustos. Rematado
en forma de “L”,  co  lado menor de entre
dez e quince centímetros de lonxitude, a
gusto do rapaz. Recibe o nome de gancha.
A cachona facíase preferentemente de
madeira de castiñeiro (castinea sativa),
abelaira vella (corylus avellana) ou acivro
(ilex aquifolium). Este punto dependía das
árbores que tiveran na zona.
Aprobeitábanse aquelas ponlas cuxa forma
fora máis axeitada.
A porca é unha bola de madeira de, aproxi-
madamente, 10 centímetros de diámetro.
Os rapaces preferíanas de madeira de car-
balla (quercus petraea) , de corgo ou de raíz
de uz (erica arborea).
Nalgunhas zonas, cando os rapaces e as
rapazas eran moi pequenos, ou cando se

montaba un xogo de improviso, os materiais
de facer as cachonas e a porca eran substi-
tuidos por cañotos de berza e piñas. 
Nun terreo amplo e aberto, fanse tantos
buratos como participantes no xogo. Un
central e os outros en círculo, en torno ó
central, a unha distancia do centro de entre
dous e tres metros, dependendo do número
de participantes. A máis participantes, maior
distancia.
O burato central chámase santo. Ten un
diámetro de entre trinta e trinta e cinco cen-
tímetros e unha profundidade de entre quin-
ce e vinte centímetros (depende do tamaño
da porca). Aquí é donde todos os xugadores
tentarán introducir a porca.
Os buratos exteriores, duns 15 cm. de diá-
metro e de 10 a 15 cm. de profundidade
chámanse fuchas. Nestes buratos meten
os xogadores as ganchas  das cachonas.
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1.2. Desenrolo do xogo
Antes de comezar a xogar hai que decidir
quen fai de cachoneiro ou porqueiro, e
dicir, decídese a quen lle toca apandar. Para
elo, dende unha distancia pactada entre os
participantes, tíranse as cachonas en direc-
ción ó santo, e quen deles deixe a gancha
da cachona máis lonxe do santo é quen
comeza de cachoneiro.

A continuación, cada participante mete a
gancha da súa cachona nunha fucha.
Mentres se manteña a gancha na fucha,
ninguén lle pode roubar a fucha.
O cachoneiro sitúase fora do círculo de
fuchas e comeza a tentar introducir a porca
no santo, algo que tentarán impedir os
demais mandando a porca o máis lonxe
posíbel do santo. Se mentres se está estor-
bando ó cachoneiro ou tentando mandar a
porca lonxe do santo, alguén mete a gancha

da súa cachona na nosa fucha, quedamos
sen fucha, que de ser o cachoneiro o ladrón
paseremos a ser nós o novo cachoneiro. 
No caso de que o cachoneiro meta a porca
no santo, ó berro de “¡troco!”, todo o
mundo deberá cambiar de fucha, intre que
aproveita o cachoneiro para lle roubar a
fucha a alguén. Aquel que nese momento
quede sen fucha pasa a ser cachoneiro.

Pode acontecer que alguén teña que
ausentarse do xogo, abandonando así a
súa fucha. Neste caso, para que ninguén lle
roubara a seu posto, deixaba a súa cacho-
na atravesada na fucha ou nicho, e berraba:
“¡Forro o meu nicho!”
Deste xeito ninguén llo podía ocupar, que-

dando reservado ata que se volvera a incor-
porar ó xogo.
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1.3. Variantes
O normal era que o cachoneiro ou por-
queiro, cando collía esa condición despois
dun “¡troco!”, tivera que saír coa porca do
círculo para comezar de novo o xogo. Este
xeito de xogo modificábase nalgunhas
zonas.
Despois de coller a condición de cachonei-
ro, o xogador ou xogadora collía a porca
coa man e saía con ela do círculo de
fuchas. A certa distancia lanzábaa ó ar
facendo parábola e  tentando introducila
no santo. De conseguilo producíase un
“¡troco!”. Folga dicir que os compañeiros
tentarían interceptar a porca cando ía no
ar, porque unha vez que chegara o chan
xa non selle podía tocar ate comprobar se
entraba no santo ou non. De non conse-
guilo os compañeiros que estaban nas
fuchas, despexaban a porca e o xogo con-

tinuaba normalmente. 
1.4. Expresións
Atopámonos cunha frase feita relacionada
con este xogo, na que se fai referencia á
antigüidade do propio xogo e a longa
duración do mesmo:
“Tempo ten a choca, 
e tempo ten quen a xoga.”
Durante o xogo da porca, eran moitas as
coplas e ditos utilizados polos participan-
tes.  Uns referidos a lances do propio xogo
e outros utilizados como burla e mofa cara
os compañeiros ou compañeiras.
Un dos ditos para os que pasaban moito
tempo de cachoneiros e non acadaban
roubar a fucha a ninguén era o seguinte:
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“Hai cachoneiro ate o mes de febreiro.”
Neste caso concreto, ademais de facer refe-
rencia ó malo que é o compañeiro que está
a xogar, tamén nos serve para situar tempo-
ralmente o xogo.
O seguinte dito, recollido por Camilo
Brandín, tiña a intención de intimidar ó resto
dos  xogadores, xa que nel amosábase a
determinación do que a recitaba de defen-
der a fucha ou nicho:
“Couto o meu nicho con chave de
ferro, o que el vaia bótolle un berro.”
Relacionado cun lance do xogo temos estes
dúas coplas:
“A miña porca vai baleira 
con cen carros de manteiga.
O que non lle dea no aire 
que non lle dea na carreira.”

“Porca baleira, 
con cen cornos á coleira.
Senón lle das no aire, 
non lle deas na carreira.”
Todas estas expresións eran espontáneas,
quedando na lembranza dos xogadores
aquelas máis recurrentes. De seguro que
os novos xogadores de porca inventan
unhas igoais ou mellores que as que aquí
presentamos.
1.5. Vocabulario para o xogo da porca
A continuación recollemos os distintos ter-
mos que aparecen por toda a provincia para
denominar á porca e ós seus elementos, así
como a denominación das distintas accións
que no transcurso do xogo teñen lugar. En
negriña aparecen aquelas que empregamos
nos apartados anteriores para describir o
xogo. Incorporamos algunha palabra nova,
co seu significado, que non incluímos no
texto para non dificultar a súa comprensión.
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· Xogo da porca, xogo da marrá, xogo da
choca, xogo do couto.
· Cachona, cacheira, moca, guiadeira,
canaco.
· Gancha, mazaroca.
· Porca, choca, marrá.
· Cachoneiro, porqueiro.
· Fucha, nicho, guincha, guicha.
· Santo, corte, cortello, nicho do porquei-
ro, couto, curral, cocho.
· “¡Troco!”, “¡Quicho!”, “¡Muda!”, ”¡Hai
troco!”, “¡Hai muda!”, “¡Haxa mudas!”. 
· Patio, xogadeiro (Zona de xogo).
· Canchada ( Unidade de medida, utilizada
nalgunhas zonas para medir a distancia
do santo á fucha. Equivale a un paso
grande. Dependendo do número de parti-
cipantes no xogo a distancia era dunha ou
dúas canchadas.
· Coquexar / coquexo (Golpear / golpeo da
gancha na porca).
· Xurxe murxe (Rebumbio que xorde
cando tentan cambiar todos os participan-

tes de fucha cando o porqueiro mete a
porca no santo).
· Maruxarse (Acción de cambiar de fucha
ou nicho).

2. A PORCA POR EQUIPOS OU XOGO DO
PINO 
2.1. O xogo
Nas zonas onde conviven as dúas modali-
dades de porca, a esta última chámaselle o
pino. Xogábase ó longo de todo o ano,
aínda que se houbera que escoller unhas
datas, estas centraríanse nos meses de
verán, coincidindo coas festas.
Era xogo de mozos. Na maioría das oca-
sións era utilizado para resolver conflictos
entre mozos de aldeas veciñas, case sem-
pre relacionados con problemas amorosos.
Tamén  se xogaba para pasar o rato.
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O mesmo que na variante individual os ele-
mentos de xogo eran as cachonas e as  por-
cas.
Precísase para o xogo un espazo amplo
que en tempos ben podía ser o campo da
festa ou ben o prado dun veciño. Nun extre-
mo debúxase unha liña (moitas veces facía-
se cun sacho un rego estreito no chan)
tanto máis longa canto máis grande é o
campo. Esta liña ou rego chámase liña de
corte e o espazo que queda por tras corte.
No outro extremo do campo crávase unha
estaca que sobresae do chan entre 15 e 20
centrímetros. Esta estaca chámase santo e
á liña imaxinaria que debuxa paralela á liña
de corte chámase liña de santo.
En tempos, o campo ou terreo de xogo esta-
ría limitado por barreiras naturais, unha sil-
veira, un balado, un río... O terreo de xogo
era o devandito campo e a diferencia de
outros xogos e deportes non existe o con-
cepto “fora”.
2.2. Desenrolo do xogo
Acondicionado o terreo de xogo decídese o
equipo que comeza de atacante e o equipo
defensor. Aínda que normalmente o equipo
de afora comezaba atacando, tamén era
habitual decidilo lanzando a cachona dende
a liña de corte en dirección ó santo. Nesta
última modalidade cada equipo escollía
cadanseu lanzador, gañando aquel que
tivera a gancha da súa cachona máis próxi-
ma ó santo. O que gañaba comezaba  ata-
cando e o que perdía comezaba defenden-
do.
Había outras dúas sortes de elección do
equipo atacante. Na primeira delas a cacho-
na substitúese pola porca. A segunda con-
sistía en lanzar o máis lonxe posíbel a
cachona.  O que máis lonxe a tirara  come-
zaba de atacante.
Para comezar a xogar o equipo atacante
sitúase tras a liña de santo e o equipo
defensor tras a liña de corte. Un dos mem-
bros do equipo atacante colle a porca coa

man alzada, á altura da testa, e déixaa caer
no chan. Nese momento comeza o xogo.
Neste lance había que estar moi atento xa
que o equipo atacante solta a porca da man
tentando pillar despistados ós defensores
namentres que o equipo defensor en canto
ve  a porca solta corre cara o equipo atacan-
te tentando achicarlle o espazo.
O obxectivo do equipo atacante é que a
porca atravese a liña de corte na dirección
santo-corte. Nese momento o equipo ata-
cante marca un tanto e detense o xogo para
volver á posición inicial, é dicir, o equipo ata-
cante coa porca tras a liña de santo e o
equipo defensor tras a liña de corte. Hai que
lembrar que non hai “foras”,  polo que moi-
tas veces estáse a xogar na corte, tras a liña
de corte, e a porca atravesa a liña en direc-
ción o santo, máis esto non vale nada. Non
é tanto, xa que, como comentamos anterior-
mente, só é tanto cando atravesa na direc-
ción santo-corte.
Para o equipo defensor son dous os obxec-
tivos a acadar. O primeiro e máis obvio é
que o equipo atacante non atravese coa
porca a liña de santo. O segundo é conse-
guir que a porca entre por un lado do santo
e saia polo outro ( loxicamente atravesando
a liña de santo). Tanto ten entrar polo derei-
to e saír polo esquerdo que ó contrario.
Nese momento o equipo atacante pasa a
ser equipo defensor e o equipo defensor
pasa a ser atacante, sen que se pare o
xogo. Lembramos que o único momento
no que se detén o xogo é cando se
marca un tanto.
2.3. Variantes
Están relacionadas con modificacións do
terreo de xogo, cousa que modifica tamén a
propia dinámica do xogo. 
Na primeira delas en lugar de existir un
santo e unha corte, cada equipo tiña a
cadansúa liña de corte e corte, polo que os
equipos tiñan a condición de defensores e
atacantes dependendo da acción do xogo,
non tendo que conseguir esa condición.
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Nesta modalidade suprímese, polo tanto, o
santo e a liña de santo.
Na segunda delas cada equipo tiña a súa
corte, pero en vez de debuxar unha liña no
chan ou facer un reguiño, facíase un burato,
exactamente igual que o santo da porca
individual aínda que un pouco máis grande.
2.4. Vocabulario 
A continuación recollemos os distintos ter-
mos que aparecen por toda a provincia para
denominar á porca por equipos e ós seus
elementos, así como a denominación das
distintas accións que no transcurso do xogo
teñen lugar.
En negriña aparecen aquelas que emprega-
mos nos apartados anteriores para describir
o xogo. Incorporamos algunha palabra
nova, co seu significado, que non incluímos
no texto para non dificultar a súa compren-
sión.

· Xogo da porca, xogo do pino, xogo da
moca, xogo da bola
· Cachona, moca, pao de moca, guiadei-
ra, caxata.
· Porca, marrá.
· Santo.
· Liña de santo.
· Corte, cortello.
· Liña de corte, liña de cortello.
· Tanto, porca, pino.
· Pinar (acción de marcar un tanto).

3. XOGOS RELACIONADOS COA PORCA
3.1. O calviño
Era xogo de mozos. Colocábanse catro ou
cinco cachonas xuntas polas puntas e  coas
ganchas apoiadas no chan formando unha
sorte de piramide.
Os mozos participantes colocábanse en liña
coa figura formada mentres un deles se
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situába a 6-7 pasos das cachonas e dos
compañeiros. Dende esa distancia tiraba a
súa cachona coas dúas mans  tentando
derrubar a “pirámide” dun lanzamento.
Se non o conseguía pasaba outro a ocupar
o seu lugar. El  situábase ó carón da “pirá-
mide” de cachonas. O xogador que conse-
guía derrubar a piramide comezaba a correr
cara atrás sen dar volta mentres os seus
compañeiros tentaban collelo. O primeiro en
facelo parábao e convertíase no lanzador

da seguinte partida. O último en collelo terá
que o levar a cabaliño ata as cachonas
derrubadas.
Variante
En vez de coller ó xogador que escapa, hai
que  amarralo pola cintura formando unha
sorte de serpe. O primeiro da serpe é o
seguinte lanzador e o último  ten que levar
ó escapado a cabaliño.

3.2. O torrón
Era xogo de rapaces novos.  Practicábase
no momento de facer as fuchas e a corte da
porca.
Botábase a sortes a orde de participación.
O normal era coller unhas bugallas e tirar
dende unha distancia pactada entre os
xogadores, cara unha liña riscada no chan.
A proximidade á liña, por exceso ou por

defecto, marcaba a orde de participación no
xogo.
Para o torrón precisábase dun sacho e un
carrabouxo por participante. Un a un, ían
collendo o sacho, cravandoo no chan e
sacando o torrón dunha soa vez. Se o con-
seguían, trocaban o carrabouxo  polo torrón
sacado. Se non o conseguían, é dicir, se ó
levantar o sacho o torrón quedaba no chan,
todos os demais tirábanlle o que tiveran
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nese momento na mán: uns carrabouxos e
outros torróns. De aí a importancia da orde
de tirada, xa que non era o mesmo marrar ó
principio, que era todo bugallas, que marrar
ó final que todo eran torróns.
3.3. Enredo: O manexo da navalla / deco-
ración da moca
“Algúns enredos non teñen como obxectivo
un xogo determinado, xa que o interes que
encerran reside na súa confección. É aquí
onde se acreditan de ixoleiros aqueles que
pola súa habilidade manual os rematan con
certa perfección. Diste tipo son os caxatos e
os paus coa corteza decorada”. (Xaquín
Lourenzo, 1958).

Estamos a falar dun tempo onde a rapaza-
da tiña cadansúa  navalla. As cachonas ou
mocas viñan decoradas con liñas feitas a
golpe de navalla na codia. Tiñan múltiples e
variadas formas: espirais, cadrados, círcu-
los...
Esta  actividade achegaba á rapazada ó
mundo dos adultos.
4. A PORCA POLO MUNDO ADIANTE
A porca, en calqueira das súas versións,
xogouse prácticamente en toda Galicia,
pero a porca tamén se xogou e se xoga polo

mundo adiante. Só aportaremos dous
exemplos que van do máis proximo o máis
lonxano. Da cercana provincia de León ás
lonxanas terras de  Chile.
Na veciña provincia de León atopámonos o
xogo de La gocha que é exactamente igual
que o xogo da porca individual,  explicada
anteriormente. Compre sinalar a xeito de
curiosidade que o ancho do santo respon-
día en tempos o ancho da gorra máis gran-
de dos participantes no xogo.
Ó outro lado do Atlántico, en concreto en
Chile, atopamos o xogo de La chueca,
como lle chamaron os españois, ou o xogo
do Palin ou Palitun, como lle chamaban os
mapuches. Este xogo responde a perfec-
ción, tanto en dinámica, estructura e ele-
mentos de xogo ó que nos coñecemos
como porca por equipos ou xogo do pino.
Remataremos este apartado, incluindo
unha cantiga referida o xogo da porca no
norte de Portugal. En concreto foi recollida
en Vilar de Perdizes, onde se denomina
xogo da bola.

Voçe di que deu na bola,
voçe di que deu que deu.
Voçe di que deu na bola,
voçe na bola non deu.
Voçe di que deu na bola,
voçe di que deu que deu.
Voçe di que deu na bola,
quen dá na bola som eu. 

5. SUXESTIÓNS DE ACTIVIDADES
A continuación presentámos unha relación
de actividades sinxelas cuns obxectivos moi
concretos:

· Dar a coñecer e popularizar o xogo da
porca.
· Descubrir o xogo como medio de diver-
sión, de coñecemento persoal e de interre-
lación co mundo que nos rodea.
· Promocionar a cultura popular galega a
traverso do coñecemento e práctica de
xogos tradicionais.
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· Ampliar con novas alternativas a oferta
do centro escolar, dentro do tempo de
lecer.
· Fomentar o uso da lingua galega como
medio de comunicación preferente nos
xogos.

5.1. Proposta aberta de actividades
· Xogamos ás distintas variedades de
porca. Podemos elaborar as nosas pro-
pias expresións do xogo. 
· Obradoiro para a realización dos ele-
mentos de xogo, mocas e porcas.
Podemos buscar a personalización das
mocas.
· Investigamos no noso entorno o xogo da
porca e do pino. Podemos elaborar unha
enquisa no aula que despois pasaremos á
xente que viva na nosa rúa, barrio ou
aldea. Cos resultados podemos elaborar
un mapa  onde se reflictan: lugares habi-
tuais de xogo, expresións, variantes, etc.
· Buscamos información -biblioteca e
internete- sobor da porca e do pino en
Galicia e no mundo. Esta pesquisa póde-
nos dar pé a unha ampliación do catálogo
de  xogos populares do centro.
· Preparamos un espazo no patio para
xogar á porca individual.
· Organizamos un ou varios equipos para
xogar unha liga de pino no centro escolar.
Podemos retar a algún centro que nos
quede perto.
· Creamos contos, poemas ou bandas
deseñadas. A semellanza de Silvio
Santiago, podemos elaborar o noso conto
sobor da porca. 

6. EXPERIENCIAS A CONSULTAR
Dende 1998, o Concello de Vilar de Santos,
Ourense, ven realizando un esforzo na
recuperación e transmisión dos xogos
populares do municipio, facendo fincapé,

sobor de todo, no xogo da porca.
Un dos mestres é D. José Morales Morales,
nado nese concello en 1933.
Para todos os que estean interesados en
máis información poderán contactar co
Obradoiro de Xogos Populares do Concello
de Vilar de Santos nos seguintes teléfonos:
988-465-872 ou 988-465-883.
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