
LENDA DE SADAKO SASAKI E AS MIL GRÚAS DE ORIGAMI.  
UNHA LENDA POLA ESPERANZA  

 
Segundo unha lenda xaponesa, o teu mellor desexo farase realidade, se 

constrúes mil grúas de papel . A consigna de crear grúas de papel  na loita 

pola paz, remóntase á historia dunha das pequenas vítimas da bomba de 

Hiroshima durante a Segunda Guerra Mundial. 

Sadako Sasaki  tiña dous anos cando caeu a bomba en Hiroshima , 

cidade na que vivía. Dez anos máis tarde (cando tiña 12 anos), como 

consecuencia da irradiación que lle produciu a bomba de Hiroshima, os 

médicos diagnosticáronlle leucemia. Cando a pequena Sadako estaba no 

hospital recuperándose da súa enfermidade, a súa amiga Chizucho  explicoulle 

a historia das 1.000 grúas de papel. A historia consiste en que se desexas algo 

con moita forza e constrúes 1.000 grúas de papel (papiroflexia), os deuses 

concederanche ese desexo que tanto anhelas. 

É así como Sadako desexou curarse da súa terrible enfermidade e para 

iso propuxo construír por si mesma 1.000 grúas de papel, aínda que non logrou 

conseguilo porque faleceu moito antes de poder acabalas todas. Morreu en 

outubro de 1955 e só conseguira pregar 644 grúas de papel. Simbolicamente, 

os seus amigos continuaron a súa misión e completaron as mil grúas, coa 

esperanza de que se evitaran as guerras no futuro e se conseguise a paz entre 

todos os países do mundo. Tres anos máis tarde da morte de Sadako, os 

nenos de toda a cidade de Hiroshima dedicáronlle unha estatua de ela cunha 

grúa na man. A estatura está no Parque da Paz  de Hirsoshima.  

Cada ano, para o 6 de agosto, Día da Paz, chegan miles de grúas de 

papel a Hiroshima desde todos os lugares do planeta. Os nenos da cidade 

colgan as grúas no monumento de Sadako, coa esperanza de transmitir esta 

mensaxe a todo o mundo. En Xapón hai persoas encargadas de recoller estas 

grúas que a xente envía anonimamente e colocalas nos distintos templos do 

país, co desexo de que Xapón poida saír do pesadelo que está vivindo e que a 

vida, a saúde, a esperanza e a prosperidade se restablezan de novo nas súas 

vidas.  

Unha xaponesa residente en Madrid recuperou a lenda xaponesa das 

mil grúas de papel para pedir aos internautas que se unan a esta iniciativa de 



aperta e ánimo a Xapón que simboliza a paz. A través dunha páxina web 

chamada “As 1.000 grúas”.  Makiko pide axuda para completar agora mesmo, 

non é outro que o fin da ameaza de catástrofe nuclear e a mellor das sortes 

para todos os damnificados. A grúa da paz deixa agora paso á grúa da 

solidariedade , que desde todos os recunchos inunda xa as webs con múltiples 

mensaxes de apoio. 

Por que unha grúa? 

Para os xaponeses a grúa é o símbolo da paz, como para nós é a 

pomba branca. Para os xaponeses a grúa ademais de paz, significa saúde. 

Que é unha grúa? 

As grúas son aves de espazos abertos. Desprázanse dando zancadas 

coas súas longas patas e recollen sementes e insectos cos seus longos picos. 

Viven en bandadas e moitas delas percorren longas distancias para criar. As 

distintas variedades de grúas teñen en común que se emparellan de por vida. 

Son moi fieis.  

 Aquí vos deixo un vídeo precioso que ilustra sen palabras a triste 

historia de Sadako Sasaki. Anímovos a velo. É realmente conmovedor.  

 

http://www.youtube.com/watch?v=7HaZeUQQzrw 

 

 


