
CONCURSO DE CONTOS CURTOS
Letras Galegas 2019: Antonio Fraguas

Para que se poida apreciar o enorme traballo que Antonio Fraguas realizou para descubrir e transmitir a cul-
tura galega, convocamos este concurso de relatos. Serán  historias relacionadas con algunhas (todas sería case
imposible) da temáticas que tratou nos seus escritos. Queremos que, desde os seus textos, se poidan imaxinar
historias de ficción que engrandezan a súa obra e a nosa cultura.

Bases

O concurso de ideas terá as seguintes condicións:

BASE 1: O obxecto desta convocatoria é a creación de contos sobre temáticas relacionadas con aspectos culturais
que investigou Antonio Fraguas.

BASE 2: O texto estará escrito en lingua galega.

BASE 3: O tema principal do texto poderá ser algún dos seguintes (consulta máis info no dorso):

• Santa Compaña.

• Os Viosbardos.

• Nubeiros e tronantes.

• Entroido.

• Festas populares: San Andrés de Teixido, O Corpiño, os Maios....

• O traxe galego.

BASE 4: O texto terá unha extensión de 2 folios DIN-A4 (4 cariñas) como máximo.

BASE 5: O texto poderá ser entregado escrito a man ou pasado a ordenador.

BASE 6: Haberá dúas categorías con cadanseu premio:

• Categoría 1: só o alumnado de 3º e 4º de Educación Primaria do noso colexio.

• Categoría 2: só o alumnado de 5º e 6º de Educación Primaria do noso colexio.

BASE 7: Como complemento á narración, pódense incluír ilustracións e debuxos.

BASE 8: Cando se teña rematado, entregaráselle ao/á titor/a.

BASE 9: A data límite de entrega será o venres, 3 de maio de 2019.

BASE 10: O xurado que elixirá o deseño gañador estará formado polos/as integrantes do Equipo de Dinamiza-
ción da Lingua Galega.

BASE 11: A comunicación da decisión do xurado farase pública no lugar e data que determine o mesmo e comu-
nicarase oportunamente aos participantes.

BASE 12: Será excluída do concurso calquera proposta que:

• Sexa entregada fóra de prazo.

• Sexa unha copia ou plaxio doutro logo xa existente.

• Non cumpra algunha das condicións recollidas nestas bases.

BASE 13: Os/As participantes cederán os dereitos de propiedade intelectual do seu texto ao CEIP Raquel Cama-
cho e permitirán que se realicen os cambios que se estimen oportunos nel.

BASE 14: O/A gañador/a do concurso recibirá o recoñecemento do centro e un premio relacionado co mundo
dos libros.
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Santa Compaña

A Santa Compaña [...] é unha reunión de almas, polo menos cinco, que todas as noites fan determinados
percorridos desde a igrexa polos lugares da parroquia. [...] Os cinco indispensables da Santa Compaña son: o
que leva a cruz, o do estandarte, o do caldeiro de auga bendita, a lanterna ou Farol para acompañar o Viático e
a campá. [...] únese á Compaña a Visión co seu correspondente enterro.

[...] os que van na Compaña só van en espírito, o seu corpo queda na cama e aínda que o chamen non res -
ponde. Todos os compoñentes teñen que gardar rigoroso segredo.

[...] O visionario que presencia o paso da Compaña co cortexo fúnebre pode coñecer quen é o que vai morrer
por figurar detrás do cadaleito [...]. se alguén ve a Compaña ou Visión e llo conta ao interesado, este vivirá bas-
tantes anos máis.

Os Viosbardos

Os Viosbardos poden ser apostos rapaces, algo trotamundos, moi difíciles se sorprender na ronda dos luga-
res. Tamén poden ser unha especie de paxaros que traen a boa sorte á casa onde se poden ter cativos.

Nubeiros e tronantes

[...] son seres, personaxes máis ou menos misteriosos [...]. Especie de trasno ou espírito maligno, habitante
dos aires, ao que a mitoloxía galega atribúe o poder de producir a tempestade e dirixir os raios.

Entroido

Festa popular celebrada de moi diferentes formas ao longo da xeografía galega. Este curso tivemos a oportu-
nidade de coñecer varios: cigarróns, pantallas, peliqueiros, boteiros, xenerais do Ulla, choqueiros...

Festas populares: San Andrés de Teixido, O Corpiño, os Maios....

O santuario de San Andrés de Teixido atópase no norte da pro-
vincia da Coruña.  A San Andrés de Teixido vai de morto o que non
foi de vivo. Foi sempre un lugar de almas en peregrinación que se
disfrazan nas formas máis disparatadas: paxaros, sapos, lagartos e
calquera outro animal. Se ves un deles ir cara o norte, vai camiño da
súa redención.

A romaría da  Virxe do Corpiño celébrase nunha parroquia do
concello de Lalín. Conta a tradición que a orixe se debe a un ermi-
tán con fama de santo que percorría aquelas terras e que, ao morrer,
o seu corpo conservouse incorrupto na cova onde falecera. Alí le-
vantouse unha capela. Co tempo, xentes de moitos lugares e con afán
de sandar todos os males (sobre todo as crises do sistema nervioso)
comezaron a visitar o pequeno templo.

Os Maios son unha festa que exalta a natureza ao comezo da pri-
mavera. Adóitase celebrar ao redor do 1 de maio. Durante as festivi-
dades realízanse representacións, bailes e cantos ao redor dos maios,
que son unhas estruturas tradicionalmente inspiradas en figuras de ár-
bores  pero  que  adoptan  na  actualidade  formas  máis  variadas,  con
adornos de flores, follas e froitos.

O traxe galego

No seu libro El traje gallego, Antonio Fraguas recolle un gran número de gravados e fotografías antigas, así
como abundante ilustracións, completando un amplo repertorio de formas e un estudo minucioso con mostras au-
ténticas do traxe peculiar de Galicia.
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