
TEXTOS NARRATIVOS: As lendas, os contos e a transmisión oral  

 Que diferenzas atopas entre as lendas e os contos? 

 En que se diferenzan estas dúas lendas? 

 
1. O Fornadas  (tirado do libro Cando petan na porta pola noite de Xabier P. Docampo). 

 

A historia é moi vella, pero aínda hai moitos vivos que a lembran. En Rábade, a aldea do meu avó, había unha 

vella que era un demo de muller. Unha das mais malas persoas que se puideron coñecer no mundo. Era mala 

lingua coma unha cobra. Non había casa nin fama onde ela puxese os seus ollos e os seus falares que non 

deixara envelenada para tempo e tempo. Pero non só falaba mal da xente senón que mudaba marcos, tiraba 

valados, desviaba regas e facía cantas falcatruadas poidades imaxinar. Así que un día, tres homes da parroquia, 

víctimas da vella, decidiron que xa era hora de lle dar un escarmento. Daríanlle unha malleira para que 

aprendese. Agardaron a que a noite metera a cadaquén na súa casa e aló se foron cara á morada da vella. Non 

fai falla que che diga que non portaban armas de ningún tipo, pero na propia casa da vella colleron algunas 

ferramentas para asustala: un colleu un fungueiro do carro, outro pillou unha vara de abeleira e o terceiro 

colleu un machado. Entraron na casa e mallaron na vella, que con cada golpe mandaba berros que non 

parecían deste mundo. Zouparon na vella ata estar cansos e xusto cando a vella conseguiu liberarse, a folla do 

machado foi bater no medio e medio da fronte da muller. Sentiuse crebar o seu cranio, brotou un reguiño de 

sangue e a vella abriu desmedidamente os ollos. Mirando fixamente ao home que tiña o machado dixo: A ti, 

Teixo, heiche dar de que arrepentir para mentras vivas, aínda que morras. Tras dicir estas palabras, a vella 

caeu ao chan morta. 

Como non estaban dispostos a confesar o seu crime, os homes envolveron a vella nunha saba e a levaron a un 

forno do común que estaba arredado das casas e xa ninguén usaba. Botaron toxo seco enriba do corpo da 

vella, pegáronlle lume e quedaron a observar o macabro espectáculo mentres o cheiro da carne queimada o 

envolvía todo. 

Xa se sentían máis tranquilos cando a vella de socate se ergueu dentro do forno, cos seus ollos abertos e 

espetados nos do Teixo. Co medo, os homes subiron ao carro e marcharon coma un lóstrego, tomando conta 

de que o lume se encargaría de consumir o corpo do vella. 

En dous ou tres días ninguén na aldea botou de menos a muller, pero o cuarto día apareceron gardas e 

comezaron facer preguntas. Non era segredo ningún que aqueles homes decidiran darlle unha malleira á vella, 

así que se fixo un xuízo e condenaron ao Teixo. Este pasou varios anos no cárcere e cando saíu estaba fraco e 

pasaba días e noites andando polos camiños. A xente comezara a chamalo o Fornadas pola historia do forno 

e todos coincidían en pensar que a vella volvería para atormentalo. E así aconteceu: a vella empezou a 

aparecérselle todos os días ao Fornadas, xurando que o levaría con ela ao inferno e que para iso habería de 

chegar a formar parte indivisible dela. O Fornadas comezou a ter dores espantosas, como se alguén lle 

arrabuñase a pel cun coitelo quente, coma se tivese dentro unha ducia de corvos arrincándolle as carnes. 

Vomitaba e cuspía sangue. As dores eran cada vez máis insportables. Era a vella, que o estaba a baleirando 

por dentro de xeito que vivira a morte máis espantosa que pode ter home ningún, pagando coa súa carne o 

castigo que merecía. 

 

 

2. A serpe do Castro de Troña  

 

Díxome a defunta miña nai que lle contaron os seus avós e bisavós que hai moitos anos había unha serpe no 

monte que baixaba á aldea para roubar e comer os animais. Como os veciños tiñan medo de que se achegase 

ás casas, poñíanse de acordo e lle levaban todos os días un animal que sorteaban entre eles: unha ovella, unha 

galiña ou o que fose. Pasado moito tempo e xa fartos da serpe, os veciños pediron ás tecedeiras que fixeran 

un gran nobelo cunha corda, que logo lle deron de comer á serpe.  

Axiña que a serpe enguliu o nobelo, tiraron da corda para arrastrar a serpe, que mataron e enterron no adro 

da ermida. No sitio do enterramento ergueron o cruceiro que aínda está hoxe en pé.  

  



 

Lenda croata:  

 

As técnicas narrativas: Os comedores de patacas 

 

Xoves: gramática  

Contos políticamente correctos:  

A morte de Bieito 

Entregar texto narrativo!! 

 

Martes 3: Textos xornalísticos*** 

 


