
A LENDA DOS ENCANTOS DE BRANTUAS E NIÑÓNS 

Dende tempos inmemoriais as nosas xentes transmitían de boca en boca  

contos e lendas que hoxe conforman a nosa memoria oral. Aledaban as 

súas reunións con relatos que imaxinaban uns e lembraban outros. 

Converter feitos cotiáns en narracións e lendas imaxinando seres 

fantásticos e incorporando, coa imaxinación do narrador, sempre algo 

máis lenda ó conto ou viceversa. Deste xeito chegaron a nós fermosas 

historias que coas novas tecnoloxías acotío imos perdendo. 

 Isto fainos pensar, agora que temos tanta memoria cibernética: seremos 

capaces de gardar tanta sabedoría con estas máquinas coma eles o fixeron 

só co seu intelecto? E se é así , pode a máquina transmitir emocións e 

sentimentos coma eles foron quen de transmitirnos? Eu coido que non, xa 

imos perdendo decotío unha parte moi importante dese legado. 

Espero que o  deixado por esta sabia xente non se esvaeza no tempo. Que 

sexamos capaces de lembrar a súas historias e transmitilas ós nosos fillos 

e netos. 

Unha desas lendas que conforman a nosa memoria oral é a chamada: 

<Furna dos Encantos>. 

Estes <Encantos> ou seres fantásticos que de nenos escoitabamos falar 

deles ós nosos maiores tiñan a súa casa na furna quebrada <Furna dos 

Encantos>. De alí saían ó albiscar o día. Cando se daban conta que a xente 

andaba cerca, agochábanse na súa casa.  

 Eran seres fantásticos, capaces de converter a quen ousara desafialos nun 

anano, nun animal ou noutro ser fantástico coma el. Tiñan fixación cos 

pequenos, a quen moitas veces os facían grandes. Tan grandes que 

mesmo  lles daban poderes para converteren eles ós seus amigos en: ras, 

peixes, aves  ou gatos.  

A imaxinación facía que algunha fantasía semellara realidade. Aqueles 

nenos listos e fantasiosos que lle dician ós outros: “estiven na area de 

Porrido. Vin os encantos e, se non me dás ese estudío, fago que te 



convertas nun sapo. O outro cativo, case sempre diante da dúbida, 

acababa par ceder o xoguete. 

Sempre hai alguén con máis sorte ca a maioría e cos encantos tamén 

pasou. Houbo unha moza que os viu ou iso contou. No seu tempo, anos 

corenta do século pasado, foi moi comentado o seu avistamento. 

Ían sempre os cativos –ou xa mociños- en grupos ata a furna para intentar 

velos e dalgún xeito desafialos. Chegaban a ela e poñíanse a bradar o 

seguinte: 

                Encantos da furna, 

               señores de dentro, 

               cando abren a boca 

               non dan ó alento. 

Esta copla data polo menos da metade do século XIX.  Meu pai, que foi 

quen ma dixo, aprendéralla a “Teresa de Estevo”, irmá dos “Castrexos”.  

Os mociños da idade de meu pai foron quen de explorar a furna. Fixérono 

cunhas lanternas. Atoparon, na súa parte máis alta, unha eira pequena. 

Tiña forma máis ou menos redonda e terra moi achanzadiña, polo feito, de 

non chegar alí o mar. Para a maioría dos que ousaron chegarse a ela, alí 

bailaban os encantos e facían as súas reunión. 

Tiñan estes seres extraordinarios unha data máxica. Esa era a noite de san 

Xoán, cando bailaban todos na area e saían coa galiña dourada mailos 

seús pitiños. Esta era moi grande, xigante. Ela era a que lle daba as 

riquezas ós encantos, poñéndolle os ovos de ouro. Paseaban moi cedo, no 

albar, para que ninguen lle dera coa galiña, cos pitos e cos ovos. Mesmo 

era a “Area Praza” o sitio preferente onde ían coa galiña. Alí na súa fonte 

bebían e bañábanse a galiña e os pitiños.  

Os rapaces deste lugar, déronlle co agocho. Ó mellor iso foi o que fixo que 

agora non se saiba deles. Que cambiaran de furna ou que se foran a 

outras latitudes. 

Sexa o que for, nós perdemos na mudanza. Os mundos da maxia e dos 

“Encantos “, son mundos felices. Cando algún deles nos falla, sempre 

perdemos. Oxalá non se perdan máis.       Gabriel Varela pose. 2011-06-18                                            


