
O  peón  é  un  xogo  utilizado  dende  hai

miles  de  anos  en  diversos  continentes  coma

Europa,  Asía  ou  América.  Non  se  sabe  a  súa

orixe, tense coñecemento da existencia de peóns

dende o ano 4000 a. C. Atopáronse referencias ó

seu  uso  en  pinturas  moi  antigas,  textos

l i t e r a r i o s  que citan o xogo e explican cómo

se xogaba (do ano 1250 antes de Cristo)… En

Roma  e  Grec ia :  xógase  den de  fa i  má i s

de  dous  mi lanos e  x a  se  recomendaba este

 xogo  aos  pais,  argumentando  que  se  trataba

dun pasatempo máis  adecuado para  os  nenos

que  os  dardos.  Os  romanos  facían  peóns  de

madeira ou de terracota e xogaban ao “turbo”, un

xogo no que se trazaba un gran círculo no chan

que  se  dividía  en  dez  segmentos  numerados;

conseguías        apuntuación

correspondente o segmento onde se paraba o peón.

Estes primeiros peóns  eran de madeira ou de barro cocido. Na actualidade

contan  con  deseños  variados  que  presentan  desde  fíos  de  neopreno  para  evitar

danos, ata innovadores sistemas que evitan

enredos non desexados.

Moitos  pintores  utilizaron  peóns  como

motivo  nos  seus  cadros,  como  o  español

González Ruiz (1640 – 1706), que na súa obra

Catedral  de  Toledo  escenifica  unha  partida  de

trompo,  o  pintor  chileno,  Pedro  Lobos  (1919-

1968) tamén o utilizou nos seus temas.
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O PEÓN – O   TROMPO  -       A   BUXAINA      



Hai m o i t o s  p a í s e s  q u e  u t i l i z a r o n  s e l o s  p o s t a i s  q u e  r e p r e s e n t a n  
e s t e  x o g o  en:

Brasil   (1979),  Arxentina  (1983),  Suíza (1986) ,

España (1989) e Portugal (1989).

Foi  un  dos  xogos  máis  populares  e

coñecidos entre todos os rapaces do mundo. Na

actualidade  como  a  maior  parte  dos  xogos

tradicionais,  están  a  rexurdir  grazas  á

incorporación  de  novidades  no  seu  deseño

centradas en facilitar o uso.

Hai un refrán popular que di: “polo San Martiño, peóns ao camiño” e “polo San

Amaro, peóns ao faiado”. Isto significa que se xoga tipicamente nesta época do ano,

entre ou 11 de novembro e ou 15 de xaneiro.

O peón ten moitos nomes, chámase tamén trompo, peón, buxaina, bailarete.

Para facer bailar o peón hai que amarrar unha piola, que é unha corda de medio

metro que se amarra dá maneira máis tensa posible arredor dá barriga do trompo e

que se solta rapidamente para facelo virar. Non estremo da piola adóitase facer un nó

para evitar que escorregue entre vosdedos.
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XOGOS:

Pódeselle chamar de diferentes formas segundo

o lugar onde se xogue: peón, trompo, buxaina,

peonza… Como xa dixemos un xogo que moi

antigo, xa xogaban os romanos, está espallado

por moitas partes do mundo.

- A Cruz, píntase unha cruz no chan, o xogo consiste en facer bailar o peón o

máis cerca posible da intersección das rectas, o peón que quede máis lonxe,

anótase un punto negativo.

- A vida, lánzanse os peóns e apuntáse un punto quen logre bailala durante máis

tempo.

- Bailar na man  , báilase o peón e cóllese na palma da man, introducíndoo entre

os dedos furabolos e o máis grandiño, tentando que baile na cunca da man o

maior tempo posible.

- Dobre círculo, trázanse dous círculos concéntricos. Os xogadores deben bailar

a peonza no do interior. Se non o conseguen, os demais deben facer que entren

dentro golpeándoas coas súas.
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- O círculo, o xogo consiste en golpear as peonzas que están bailando dentro do

círculo para botalasfora.

- O canciño, báilase o peón e condúcese colocando a piola arredor do ferrón e

xuntando os dous extremos nas mans para facilitar o desprazamento do xoguete.

- A ruleta,  trázase un círculo no chan con zonas acoutadas con determinadas

puntuacións, báilanse os peóns e vanse sumando os puntos en función de onde

para a peonza de bailar, ou onde empezou a bailar, ou en ambos sitios. Débese

establecer previamente o número de lanzamentos.

- Guiches,  o  xogo consiste  en  “guichar”  (facer  unha marca)  o peón que está

bailando.O ascensor,  báilase o peón e fáiselle un lazo coa piola arredor do

ferrón. Sen que deixe de bailar cóllese a piola polos dous cabos e afíncase dela

cara arriba levantan- do o peón no aire e recolléndoo bailando na cunca da man,

sen que chegue a caer aochan.

- Malabarismos, unha vez que a peonza este bailando impulsala coa corda para

collela coa man, pé, cabeza, lanzala ao aire e que siga bailando, movela polo

chan de diferentes formas coa piola (ascensor…),etc.

- Bailala de diferentesxeitos, lanzándoa de diversos xeitos coa man, incuso co

pé. Montar a“piola”de diversos xeitos paralanzala.

- “A serra”: báilase o peón e coló- case a piola arredor del, collida cunha man

polos dous cabos e pola dobrez coa outra. Axústase o máis posible ao ferrón e

levántase no aire, facendo que o peón vaia dun extremo ao outro da piola.
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