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O castiñeiro e as castañas

O castiñeiro (Castanea sativa) pódese considerar como 
unha árbore semidomesticada (metade silvestre, metade 
domesticada). Hai miles de anos existían castiñeiros 
silvestres, aínda que en número reducido, en moitas 
rexións de Europa. Foron os romanos os que axudaron a 
expandir esta árbore e introducila de xeito intensivo no 
noso país. Ata a chegada da pataca, despois do 
descubremento de América (s. XV) o seu froito, a 
castaña, constituíu a base da alimentación en Galicia, e 
en moitas zonas da Península Ibérica; o seu cultivo 
chegaba ata Andalucía. Poucas árbores prestaron tanto 
servicio ó home como o castiñeiro, ademáis da súa 
madeira, o seu froito no pasado salvou de morrer de 
fame a moitas poboacións e segue consumíndose polo alto 
poder alimenticio que encerra. Tamén o comen os animais 
domésticos así como as súas follas. Na actualidade o 
número de castiñeiros reducíuse considerablemente, en 
parte polo cambio na plantación doutras árbores 
foráneas e sobretodo por culpa dunha enfermidade 
chamada tinta, moi difícil de atallar.

De folla caduca e espectacular porte, o castiñeiro é unha 
das especies arbóreas co tronco de maiores proporcións. 
Existiron castiñeiros que serviron de lar a familias 



enteiras, e aínda hoxe algún emprégase como cortes 
(dise que en Sicilia unha árbores destas cobixou a cen 
xinetes). A súa madeira é mala para o lume pero de 
grande utilidade para outro uso, debido a súa 
lonxevidade, sobretodo na fabricación de mobles, 
apeiros de labranza, vigas das casas, portas, fiestras, 
cancelos, cercados e tamén os útiles e apreciados cestos 
empregados en tan diversas tarefas agrícolas da nosa 
cultura. A súa corteza é lisa e clara ata os vinte anos, 
logo convírtese en fibrosa e de cor marrón ecura. As 
súas flores masculinas florecen no mes de xuño; son uns 
longos filamentos de intensos tons amarelos e profundo 
aroma. As flores femeninas nacen un pouco máis tarde, ó 
redor dun mes, e son pequenas e adósanse as bases das 
masculinas.

O seu froito agáchase no interior de ourizos esféricos, 
normalmente tres castañas en cada ourizo, e maduran en 
outono, entre as datas do San Miguel (29 de setembro) e 
o San Martiño (11 de novembro).

As súas follas son de grandes dimensións (ata 20 cm) en 
forma de punta de lanza e co borde aserrado. A súa cor 
é verde escura moi brilante pola cara e algo máis pálida 
polo envés. Aparecen moi tarde, no mes de maio. No 
outono comenzan a cambiar de cor, amarelean ou 
vermellan, ata caer a mediados de novembro.

Propiedades e indicacións

A corteza da árbore, e en menor proporción as follas, 
son moi ricas en tatino, ademáis de conter azúcares, 



pectina, aceite esencial e outros principios activos. As 
súas dúas propiedades máis destacadas son: 

 Astrinxentes, e decir, que secan e desinflaman 
mucosas, polo que resultan moi útiles para as 
diarreas agudas e para facer enxuagues bucales e 
gárgaras en caso de inflamación da boca ou da 
gorxa.

 Antitusíxena: tanto aplicada localmente en 
gargarismos, como en forma de tisana, calman a tos 
rebelde debida á irritación das vías respiratorias 
altas.

As castañas son ricas en glúcidos (máis do 40 %), e 
conteñen pequenas cantidades, aínda que moi 
aproveitables, de grasa e proteínas, así como vitamias A, 
B e C e sales minerales. As súas propiedades máis 
interesantes son:

 Aportan sustancias alcalinizantes, que neutralizan o 
exceso de ácidos no sangue e facilitan a súa 
eliminación pola orina, o que resulta especialmente 
útil ós que padecen reumatismo por exceso de ácido 
úrico (atritismo) e ós que consumen carne en 
abundancia.

 Moi baixo contido de sodio (1 mg por 100 g de parte 
comestible), e elevada proporción de potasio (710 
mg por cada 100 g); polo que resultan útiles nas 
dietas dos hipertensos e cardíacos.

¿Cómo se secan as castañas?



As castañas sécanse de diferentes maneiras: nunhas 
partes sécanse ó sol; noutras en fornos, e nalgunhas 
cúranas ó fume das cociñas. Despois de secas, nunhas 
partes gardan a cáscara, e noutras móndanas e 
desnúdanas non só da cáscara exterior, senón tamén da 
interior, deixándoas limpas, brancas e curadas.

Para descascalas, nuns sitios enchen un saco húmido e 
despois apaleano ata quelles saen as cáscaras interior e 
exterior, que se están ben secas, hanlles saír con 
facilidade; noutros sitios poñen poucas castañas no saco 
para collelo logo entre dous homes polos extremos, 
érgueno ó aire e sacúdeno con forza contra un banco que 
poñen no medio.

Terminada esta primeira maniobra pásase a limpalas 
usando unha criba, e outros avéntanas como o trigo, pero 
de calquera modo as castañas quedan enteiramente 
separadas de cáscara na que están envoltas, e non falta 
máis que darlle a última man para separar as danadas e 
feitas pedazos das que están enteiras, sás e en estado 
de conservarse.

De cada 2 ferrados e medio de castañas frescas de boa 
calidade sácase 1 de mondadas e curadas.

Nalgunhas das cidades máis opulentas de Italia, donde 
abundan o trigo e o millo, usan moito de agasallo a fariña 
de castañas para tortas, buñuelos e outras pastas 
sumamente sabrosas e delicadas, o que proba 
evidentemente a exquisita calidade deste alimento. En 
grande parte de Italia e Francia é usual e común o pan 



de castañas entre a xente do campo sen outra 
preparación que cocidas ou asadas con mel, e algúns 
outros condimentos cos que están tamén moi sabrosas, 
especialmente as pilongas.

O Magosto

O mes de novembro é o mes do Magosto, e son dúas as 
datas máis correntes para a súa celebración: o día 1 de 
novembro, festa de Tódolos Santos, ou o día 11, festa de 
San Martiño. Este mes de novembro tamén leva o nome 
deste santo.

Outra data case obrigada para comer castañas é o 
primeiro de Maio, chamándoselles "MAIOLAS ou 
MAIAS", e comíanse para "non desmaiarse o resto do 
ano".

Tamén se comían as castañas na Coresma cando había o 
costume de que non se comese carne.

Fíxate se se comían castañas en Galicia que ata que 
apareceron as patacas no lugar destas consumíanse as 
castañas. Hai moitos xeitos de comer castañas: Castañas 
asadas, castañas cocidas, caldo de castañas, etc.Para que 
lles sexa máis cómodo comelas, nalgúns sitios 
atravésanas cun fío para poder levalas a modo de colar. 
Chámanse zonchos.

Magostos: 
Unha celebración bastante 
particular que ten raíces co 



Samaín é o noso magosto: do latín "magnus ustus", 
(magnus= grande / ustus= participio pasado do verbo 
"uro", queimar), é unha festa da comunidade a carón do 
lume para honrar aos defuntos, dar  a benvida ao 
inverno, e gozar dos últimos froitos da terra: as 
castañas, o viño novo e os chourizos (prodúcense nos días 
da mata do porco, a mediados de novembro). Tamén en 
Asturies fan o maguestu, en Portugal o magusto, en 
Cataluña, a castanyada, e en certas zonas de Francia. A 
xente xúntase no monte, busca, pica, fentos secos, piñas 
ou palla para prender o lume, pon a foupa no chan -agulla 
de piñeiro, toxo o loureiro- e enriba dispón as castañas, 
que serán cubertas por un novo manto de foupa. Cando 
está preparado, préndese o lume na capa de abaixo, que 
será a que sinale o ritmo da celebración, e en canto se 
apaguen as lapas indicará que as castañas están listas 
para comer. Con viño -nalgúns sitios adozado con mel-, 
chourizos e pan complétase este menú, e a sobremesa 
póñena os xogos, os contos de ánimas e monstros e a 
latricada. Di o refrán: "Por san Martiño faise o magosto 
con castañas asadas e viño ou mosto". Importante! 
Cómpre picar as castañas para que non rebenten no lume, 
xa que cada unha que estoure será un alma que saia do 
purgatorio e nos veña facer visitas. Disque despois da 
festa as almas veñen quentarse nas brasas, polo que hai 
que lles deixar unhas poucas castañas para a parroquia 
dos mortos. Xa dicimos que na cultura galega somos ben 
simpáticos cos defuntos...

É común emborrallarse a cara cos restos da cacharela e 



saltala para que dea boa sorte. Tradicionalmente esta 
festa, na que aparecía tamén o compoñente purificador 
do lume, facíase para honrar as colleitas. En tempos 
pasados o banquete remataba con lendas e contos 
fantásticos relatados polos maiores, e os cativos 
tisnábanse uns a outros a face coa borralla do lume. 
Murguía consideraba a festa do magosto coma un 
banquete funerario no que a castaña e o viño 
simbolizarían a morte e a vida. Hoxe en día fanse na eira 
da casa, nas adegas, nas lareiras das cociñas, pero segue 
a tradición de facelas no monte ou nun escampado no que 
o lume non poida facer mal.

...

 

A castaña

A castaña é un dos alimentos mais antigos da Humanidade. Dende o 
Paleolítico o home aproveitou e alimentouse de castañas e landras. Na relixión 

celta, o castañeiro debeu de ser venerado 
polos  seus  druídas,  en  compaña  do 
carballo.

O castiñeiro foi  a  árbore do pan 
das  nosas  tribos  antes  da  chegada  dos 
romanos,  comíanas  asadas,  ou  facían 
fariña das  castañas  secas ou "pilongas", 
para alimentarse durante todo o ano.

Ate  fai  poucos  anos,  eran 
alimento base da poboación europea en forma de fruto fresco, seco, sen as súas 



peles, ou moída en fariña. No século XVI, viñeron as patacas e o millo de 
América, estableceuse a competencia e perderon pouco a pouco protagonismo 
na  dieta  campesiña,  e  moito  mais  ao  ser  atacado  a  nobre  árbore  por 
enfermidades como o "chancro" e a "tinta".

O  número  de  castañeiros  diminuíu  en  Galicia  a  pesares  das 
repoboacións, diminuíndo tamén a producción cada ano. 

Cada vez mais, a invasión de piñeiros e eucaliptos denigra os nosos 
montes e fainos presa dos incendios.

O castiñeiro é unha árbore nobre e 
non  só  produce  castañas.  Danos  unha 
magnífica  sombra  en  verán  e  leña  en 
inverno.  En  simbiose,  produce  uns 
marabillosos  cogumelos,  compañeiras 
culinarias  nos  mais  delicados  pratos. 
Embelece  a  paisaxe,  protexe  e  mellora  o 
ecosistema  humano,  tan  depredado  por 
produccións  rápidas  dun  home  que  cada 
vez ten mais présa. 

A castaña proporciona uns benefícios  considerables tanto polo valor 
real  das  exportacións  como  polo  número  de  quilos  comercializados 
directamente ou por medio de productos derivados, especialmente das castañas 
confitadas.

As castañas prodúcense en Outono e no momento exacto de probar o 
viño novo, producido en setembro, asi como nos días en que se acompaña o 
cocho sacrificado, como regulamento, no dia de "San Martiño", o dia 11 de 
novembro. As cidades medran e as tradicións esvaécense, pero aínda en aldeas, 
pobos e cidades, os homes lembran antigos pratos tradicionais que se comían 
en casa dos seus avós, feitos ou acompañados de castañas. 

 



Variedades de castañas...
Un mesmo castiñeiro produce castañas de diferentes formas e calidades, 

aínda  que  en  cada  comarca  de  Galicia  reciben  distintos  nomes,  os  mais 
frecuentes son estos:

•         BOLECOS: Castañas non comestibles, pequenas e aplastadas, que teñen case 
unicamente pel.

•         BARAIS: Duras pero que adoitan ser moi saborosas.

•         BRAVAS: Son os froitos dos castiñeiros sen enxertar.

•         TEMPERÁS: Redondas e pequenas, nacen antes cás outras.

•         RAÑUDAS: Alongadas e claras.

  

O magosto 
O Magosto prepárase con certa antelación, deséxase unha tarde soleada, os 

grupos  pónense  de  acordo  para  coñecer  ó  que  aportará  cadaquén 
fundamentalmente castañas e viño novo (aínda que nalgúns lugares complétano 
con: chourizos, churrasco,...).

    Tamén esta celebración tae a súa hora, o Magosto tradicional enténdese 
como  unha  merenda-cea  no  mes  de  novembro  nos  días  próximos  ó  día  de 
defuntos ou polo San 

Martiño. Despois de xantar, a partir das tres coménzase a facer os preparativos. 
Iníciase a andaina camiño do monte, atopándose con otras familias ou grupos de 
amigos, búscase o lugar axeitado (escampado, encrucillada, longa laxa de pedra, 
onde o lume non poida facer mal), todos van cantando e disfrutando do día de 
outono. Búscase pica, fentos secos, piñas ou palla para prende-lo lume.

Acéndese o lume, inicalmente produce moito fume, pero logo a fogueira 
aumentará de volume e todos se achegan enfeitizados polo seu embruxo. 

Picaremos as castañas para que despois non rebenten no lume.

 Cando o lume se apague por sí  só,  amorearemos as brasas,  poñeremos 
unha parrilla e nela unha lata con buratos na que iremos colocando as castañas xa 



picadas. Darémolle voltas cun pau longo de madeira ata que estén no seu punto, 
ben asadas pero non totalmente torradas.

Mentras esto se vai facendo , os demáis participantes preparan o sitio onde 
comelas e fan cucuruchos con papel para poder levalas.

A festa non sería tal sen contar con xogos populares, bailar, contar contos, 
cantar,...

É común tiznarse a cara uns ós outros cos restos da fogata e saltala para 
que dea boa sorte.



 Día de magosto...
Ese día case non comín nada no Xantar. Quedara con Paulo e a súa 

irmá  ás  tres  menos  cuarto  na  eira  do  señor  Laureano.  Cando  cheguei  non 
estabamos  sós,  había  uns  vinte  ou  trinta  mozos  da  aldea  rindo e  gastándose 
bromas.

Paulo veume buscar...
- ¡Eh,...André estamos aquí!
- Trouxen estas castañas, non sei se servirán.
- Claro que serven, parecen moi boas, ¿Non as comprarías?

- ¡Non, oh! -mentín- o meu tío ten 
un castiñeiro grande na finca da 
Devesa.
- Non sabía eu del... ¡ Ei, que 
marchan todos!

Nunha gran procesión 
tódolos mozos e mozas da aldea 
iamos cara o monte cargados con 
bolsas,  latas vellas con buratos,... 
había algúns que levaban ademáis 
machadas, sachas ou unha pá.

O  sitio  quedaba  mais 
lonxe do que pensaba, chamábase 
a "Pedra Branca" -non sei se sería 
pola  cantidade  de  seixos  que  alí 
había-, era un gran claro no monte 
no  que  case  non  había  maleza, 
pasaba  ademáis  por  alí  un 
regueiro con auga .

Un dos maiores, Celso, comenzou a dirixir a organización da festa:

- Tódalas castañas á caixa de cartón, as rapazas ide picándoas e tirade 
tódalas que teñan bicho,...  Uns cantos ide con Manolo a preparar o lugar da 
fogueira... Lelucha colle a dúas ou tres mais e ide buscar piñas e fento seco para 
poder prender o lume... Os que trouxeron machada e tódolos demais que veñan 
conmigo a buscar leña.

Eu mirei para Paulo e vin que se unía ós que tiñan sacha . Fun con eles. 
Paulo presentoume: "Este é André o sobriño de Lino o da Congostra, é de Vigo e 



vai  estar  aquí  ata  o  venres". 
"Pois que veña comigo a buscar pedras para a fogueira" - díxome un rapáz miúdo 
que logo sabería que se chamaba Tomás.

Tomás collía pedras enormes e levantábaas como se tal cousa, eu para 
non ser menos trataba de collelas parecidas pero chegaba ó lugar donde logo 
fariamos a fogueira sen folgos. Recuperei a vida cando Paulo dixo "Deixádeo xa, 
¿a  onde  ides  con  tantas  pedras?".  As rapazas  eran as  que mellor  o  pasaban. 
Mentres picaban as castañas estaban ós contos e rindo.

Como ninguén trouxera unha parrilla colocamos as pedras de xeito que 
logo puidéramos poñer as latas enriba .

As encargadas de buscar piñas, pica e fentos secos chegaron, así como 
as primeiras viaxes dos da leña. 

Dende lonxe un berrou: ¡Que di Celso que vaiades acendendo o lume!

Acenderon o fento seco e piñas e de seguido comenzaron a poñerlle 
enriba as ramas mais delgadas. 

Aínda que ó principio facía un pouco de fume pronto a chama fíxose 
impresionante. Os que alí estabamos estivemos botándolle leña todo o tempo.

O lume hipnotizounos e estabamos todos alí como apampados mirando 
como saltaban as charamuscas . Alguen foi ó regueiro a buscar dous caldeiros 
con auga para regar ó redor da fogueira e evitar que o lume puidese escapar.

Celso deu a orde: ¡Deixade xa de botar leña!

Esperamos ata que as chamas se apagaron por si soas e cunha pá foron 
levando as brasas para o lugar que nós preparamos coas pedras. O vento facía 
que as chamas reaparecesen de cando en vez.

Distribuiron as brasas e puxemos as latas coas castañas, dandolle voltas 
couns paus longos. O arrecendo das castañas asadas invadeu todo o lugar.

As primeiras castañas xa estaban asadas.  Todos fumos coma tolos a 
coller a primeira. ¡Nunca probara castañas tan saborosas!.

Empezaron  xa  a  abrir  as  primeiras  botellas  con  viño  tinto  novo. 
Probeino  pero  sóubome fatal,  así  que  decidín  beber  auga  do  regueiro  cando 
tivera sede.



Algúns estaban subindo a  unha  árbore  e  baixando logo agarrados  a 
unha rama delgada . Chamábano "O ascensor". A rama cada vez subía menos. 
De seguro acabaría rompendo.

Celso veu cun adival e dixo: "A tirar pola corda: os de Trasmonte cos 
da  Areeira.  A mín  metéronme no  grupo  da  Areeira  -non  sei  o  porqué-  .  A 
primeira vez gañamos nós, pero ó longo da tarde fixemos unhas dez ou quince 
competicións mais. Nas últimas xa non fixen forza, pois tiña as máns peladas.

Ó  primeiro  comiamos  moitas  castañas,  pero  logo  estas  fóronse 
amoreando e xa ninguén facía caso delas.

Vin un balbordo e pensei que estaban pelexando. O que ocurría é que 
un coas mans todas negras de borro tentaba pasarllelas pola cara a unha rapaza. 
Esta berraba e corría polo monte. Pouco despois todos facían o mesmo. Eu evitei 
que me manchasen un bo rato, pero cando xa estaba como os demais, metín as 
mans nas castañas e emborrei a todos os que puiden. Foi cando mellor o pasei.

O sol marchou e puxémonos a recoller todo.

De volta á casa algúns fixeron fachos coas últimas brasas e iluminaban 
o camiño. Os cans ladraban na aldea. Pareciamos a Santa Compaña.

Despedímonos todos e cada un foi á súa casa.


	O magosto 

