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PATUXA LIMÓN 
 

Eu son “A Paxuriña” por alcume familiar, e “Patuxa Limón” pola morea de lerias, xogos, contos e enredos que podemos 

compartir en calquera momento dentro ou fóra dun conto ou cun reloxo sen agullas. 

 Nada nunha aldea da periferia de Vigo sempre me gustaron moito as conversas, os tempos de faladoiro, de xogar, de 

cantar, de aprender. 

 O meu traballo escolar como mestra sempre estivo ligado á literatura de tradición oral, ás lerias e enredos para xogar, e 

foi a través deles e das propostas de recuperación dos xogos e xoguetes populares como retomei os trompos.  

 Cada ano o interese medraba, e empecei a mercar trompos de tamaños e modelos variados. Cando viaxaba tamén 

buscaba en tendas de museos, feiras, e tendas de xoguetes. 

 Ademais fun engadindo á colección os aportados por amigos e familiares que me sorprendían cun novo trompo cando 

volvían dunha viaxe ou limpaban os faiados ou trasteiros, así foi medrando paseniñamente ao longo de anos … 

 Polo que ao longo de case que catro décadas fixen unha colección de trompos que compartía coa cativada escolar e 

mesmo en cursos de formación con mestr@s nos que participaba. 

 Paralelamente á colección dos trompos fun facendo a das buxainas, para min bailarinas, máis sinxelas de bailar xa que 

non precisan vestirse co cordel e pódense mover cos dedos ou mesmo coas mans, ou contar coa axuda dun soporte. 

 As galegas e os galegos fomos quen de aportar á sociedade, de adaptar e de conservar os xogos e xoguetes para seguir 

xogando.  

 Xoguemos, xa que:  

 Unha persoa que é quen de xogar leva dentro un nen@ que vive, viviu ou sobreviviu 



 Das case duascentas pezas que prestou Patuxa Limón ao Museo Liste – Etnográfico de Vigo, para 

esta exposición realizouse unha escolma de 45 buxainas e bailaretes e de 34 asubíos e frautas.  

 As categorías nas que se organiza a exposición  están baseadas, para buxainas e bailaretes, nas que 

establece a coleccionista, mentres que para categorizar os grupos de asubíos e frautas tomouse 

como referencia principal a obra 

 Os instrumentos musicais na tradición galega de Pablo Carpintero Arias.    

A COLECCIÓN 



BUXAINAS E BAILARETES 

 Segundo o dicionario da RAG a buxaina ou peón é un xoguete que consiste nunha peza de madeira de 

forma cónica, rematada nunha punta de metal pola parte inferior, que se fai bailar por medio dun 

cordel, a diferencia do bailarete que define como un xoguete que consiste nunha peza de madeira de 

forma cónica ou esférica, rematada nunha punta pola parte inferior, que se fai xirar cos dedos. 

 Buxainas e bailaretes son xogos infantís moi antigos dos que se ten coñecemento dende o ano 4000 

a. C. Atopáronse algúns exemplares na beira do Eufrates feitos de arxila. Tamén aparecen 

mencionados en textos de Catón e Virxilio no século I a. C. Os nativos do suroeste dos EE.UU. 

chamaban bailarinas ás buxainas e mantíñanas bailando azoutándoas con pequenas correas. Hai 

exemplares moi antigos de buxainas e bailaretes en México, Perú e Arxentina. En Oriente, China e 

Xapón, atópanse de todas formas e tamaños; en rexións rurais facíanse de cuncha. Nalgúns países 

africanos son populares os bailaretes ocos, que zumban ou asubían.  

Tradicionalmente, as buxainas eran fabricadas por carpinteiros e construídas con madeiras duras  como 

o buxo e a aciñeira coa fin de que fosen resistentes  aos golpes. 

 O seu funcionamento baséase no efecto xiroscópico, fenómeno dinámico que ten lugar en corpos que 

teñen un movemento de rotación en torno a un eixo de simetría. Neste caso, xiran de xeito 

perpendicular sobre unha punta na que se sitúa o seu centro gravitatorio. Cando a masa provoca que 

a inclinación do eixo varíe o centro de gravidade do corpo, este acaba desestabilizándose.  
 



. 

BUXAINAS: AS LEMBRANZAS DE PATUXA 

 Aprender a enrolar o cordel e lanzalo trompo era unha aprendizaxe longa e laboriosa que levaba un 

tempo e xeraba competición entre nós. Polo que dedicarlle tempo a practicar e mellorar a destreza 

era importante. Aí era onde o meu avó cooperaba comigo para conseguir destreza. 

 Conseguir bailar o trompo, collelo coa man e que baile na palma da mesma, e mesmo 

cruzarlle o cordel sobre o trompo pola punta e levantalo no aire e lanzalo coa man para que baile eran 

fitos a conseguir e mellorar cada ano. 

 O xogo colectivo cos trompos que tiña máis éxito era o que se facía debuxando un círculo no 

chan, que podía ser grande ou pequeno, ou ámbolos dous pondo o pequeno no medio do grande según se 

acordara; era o xogo de “escachar”. Un trompo vello e con marcas de moitos xogos se poñía no medio 

para empezar, era o “apandote” o “apandeiro”. Os nenos e nenas dende fóra do  círculo tiraban os trompos 

a bailar dentro do mesmo. Os trompos que non conseguen bailar quedaban prisioneiros e os xogadores 

tiñan que tentar, bailando os seus trompos dentro, sacar fóra ou mesmo rachar ós que apandaban, “era a 

guerra dos trompos”. Os que sacaban máis trompos fóra do círculo eran os que gañaban a partida. 

 (...) O seu nome popular cambiaba segundo a zona : “buxainas” ( xa que algúns, os máis 

apreciados, estaban feitos de madeira de buxo), “peóns”, “trompas” (os de tamaño máis grande que ás 

veces eran empregados para empezar a partida e se poñía no medio do círculo). “Barrilete” , “sevillana”, “ 

perinola” son tamén outros nomes para denominar o trompo que eu coñezo. 

 



 BUXAINA TURCA 
 

A súa principal característica é que o cordel ou 

piola sempre está fixa, atada nunha arandela 

metálica situada na parte superior.  

 



 

 

 

 

BUXAINA VERMELLA 
Presenta características similares ás das buxainas 

turcas: a arandela na parte superior, sendo esta de 

madeira e as turcas metálicas, e  a piola fixa. 

 A punta chata evita que se enterre en terreos 

brandos pero aumenta o rozamento e diminúe a 

duración do efecto xiroscópico.  

BUXAINA DE PIOLA AMARELA 
Coa parte superior ou cabeza achatada e punta 

apuntada que se enterra en superficies brandas, 

dana o chan e recibe o impacto sobre o mesmo 

punto. Pero ten menor rozamento, xira máis tempo 

e é máis letal no xogo do rompetrompos 

BUXAINA DE PIOLA AMARELA 

A súa cabeza redondeada  permite mellor suxeición 

do cordel.  

 

 



BAILARETES: COMENTA PATUXA… 
Ademais dun xogo infantil tamén poden usarse como instrumentos para prácticas de adiviñación e 

chamanismo.  

 Son as pezas máis abundantes nesta colección de xoguetes, superando o cento de exemplares.  

O tipo de bailarinas é moi extenso e variado dependendo da súa forma, tamaño e mesmo materiais de que están feitas ( 

madeira, metal , cartón, vinilo, rexina…), ou o que son quen de facer cando bailan ( música, debuxan, voltean, brillan, 

asubían....)  

 A dificultade de bailalas está no xeito e destreza de cada persoa á hora de collelas e facer o xiro cos dedos índice e 

polgar, ou as mans estiradas e darlle impulso seguindo a dirección das agullas do reloxo. 

 (...) Estes pequenos trebellos “as buxainas-bailarinas” levan dentro un “mundo de ciencia”. Cambian de cor ao bailar, 

desenvolven unha traxectoria que poden deixar marcada se o fan sobre pintura ou area, debuxala se o seu eixo é un 

lapis ou rotulador; saír disparados pola enerxía do movemento, agasallarnos cun asubío ou sons musicais, bailar de 

parellas con serpes ou mesmo ser quen de darse a volta. Volver a quedar de pé, dar pincha carneiros, ou mesmo 

cambiar o lado de bailar, ou bailar no aire, ou sobre un cordel son outras experiencias e variables que nos achegan ás 

buxainas. 

 Subliñar en especial, as buxainas de disco tipo CD. Si se pinta ou se lles pega un papel coas cores do arco da vella e 

se fan xirar con forza, descompoñen a luz e se ve branco, é o disco de Newton.  

 (...) Aínda que levo anos, máis de 20 coleccionándoas, aínda son quen de sorprenderme pola variedade que se poden 

atopar polo mundo adiante.  

  



BAILARETES CON SOPORTE 
Similares ás buxainas pola piola que, neste caso, 

serve de axuda no lanzamento. 

 Tírase do cordel para que ao desenroscar faga 

xirar o bailarete. 

 
 

 



BAILARETES DE DEDOS 
A coroa, nome que recibe o saínte da parte 

superior é curto. 

 Como a maioría dos bailaretes, cóllese entre os 

dedos polgar e índice e empúrrase o xoguete. 

As cores rechamantes dotan de maior 

vistosidade ao movemento.  

 
 



BAILARETES DE MAN 

Europa do Leste 

Presentan unha coroa longa para manipulala entre 

as palmas das mans dándolle impulso no sentido 

das agullas do reloxo.  

O bailarete de forma esférica tamén pode 

encadrarse na categoría de bailaretes asubiadores 

xa que presenta un pequeño orificio na parte media 

do seu corpo que causa que, ao dar voltas, o aire 

saia polo buraco producindo un asubío. 

 
 

 



BAILARETES DE MADEIRA 

Eslovenia 

Reproducen diversas formas e motivos: froitas, 

xoguetes, formas xeométricas de intenso colorido,… 

 

 

 

 
 

 



BAILARETES 

 CON FORMAS DE ANIMAIS 

 

 

 
 

 



BAILARETE DE METAL 

 

 

 
 

 



BAILARETES COMESTIBLES 

Responden á fórmula que conxuga xoguete  e 

lambetada xa que gardaban no seu interior un 

“chupachups”.  

Neste sentido, nos anos 90, a empresa Camy sacou 

ao mercado un xeado, o “Gira hop”, cuxo soporte 

era un bailarete. Consistía nun mecanismo de 

tracción que ao activalo facía xirar o xeado.  

 

 

 
 

 



BAILARETE CON LUZ/LÁSER 

Caracterizado por presentar un pequeno punto de 

iluminación que se acende ao xirar 

 

 
 

 



BAILARETE SERPE 

Conxunto  composto por tres elementos, o 

bailarete, propiamente dito, e dúas pezas 

realizadas con lámina de metal e perfil ondulante 

imitando serpes. 

O bailarete contén na punta un pequeno imán que 

atrae as pezas metálicas serpentiformes 

impeléndolles movemento. 

 

 
 

 



BAILARETES MUSICAIS 

Caracterizados por facer soar unha sutil melodía 

no seu movemento xiratorio. 

 
 

 



BAILARETES SALTADORES 

Se accionan a través da súa punta que é, en 

realidade, un resorte que precisa ser incrustado 

nunha base para que funcione.  

A peza que presenta círculos concéntricos de cores 

contén varios orificios propios dos bailaretes 

asubiadores que, no seu movemento xiratorio, 

provocan que o aire saia polos buracos emitindo un 

asubío. 

 

 
 

 



 

 

PERINOLA 

Europa do Leste 

Tamén chamada perindola ou pirinola,  é unha peza 

poligonal, tradicionalmente de madeira, que ten 

distintas lendas nas súas distintas caras. 

 Ao caer sobre un dos lados, a cara que queda 

visible permite ler o que ten escrito. 

 Emprégase en xogos de azar e de rol. 

 

 
 

 



DREIDEL 
Similar á Perinola pero só ten catro caras. 

Utilízase como xoguete na festa xudea de Janucá. 

Cada lado do Dreidel ten unha letra do alfabeto 

hebreo- Nun, Gimel, Hei, Shin- que xuntas forman o 

acrónimo un gran milagre ocorreu alí , en 

referencia a un milagre que ocorreu en Xerusalén 

fai máis de 2000 anos. 

Estas pezas eran parte dun xogo infantil xudeu 

consistente en facer tiradas co dreidel e, 

dependendo da cara que saia, o xogador perderá ou 

gañará parte ou todo dun bote que previamente se 

formara coa aportación duha moeda de chocolate 

por parte de cada xogador. 

 

 
 

 



VALCHÓK  

Rusia 

Bailaretes antropomórficos, xeralmente en 

forma de bailarina, realizados en madeira 

policromada.  

Semellantes a outra tipoloxía rusa, as 

“ayulá”, aínda que máis sinxelos. 

. 

 

 
 

 



BAILARETE DE DISCO  

Similar ao disco de Newton que ten pintadas as 

cores do arco da vella. 

 Ao xirar a grande velocidade as cores combínanse 

resultando a cor branca ou grisácea.  

. 

 

 
 

 



BAILARETE VOLTEADORES 

Caracterizados pola súa forma esférica e sen 

punta. 

No xiro veloz conseguen darse a volta quedando a 

coroa na parte inferior. 

 

 

 
 

 



BAILARETE DEBUXANTE 

A punta é, en realidade, un rotulador que vai 

marcando trazos determinados polo aleatorio 

movemento do bailarete. 

 

 
 

 



BEYBLADE 
Xapón (finais s. XX-principios XXI) 

Modelo de bailarete que  xurde en Xapón en 1999. 

Acadou bastante éxito debido á difusión dunha 

serie anime de televisión centrada na competición 

por equipos  de mozos que loitan entre eles 

utilizando as Beyblades. 

 No ano 2002 empezaron a venderse 

internacionalmente. Poden participar dous ou máis 

xogadores tendo como obxectivo vencer ao rival 

empuxándoo fóra do límite establecido. 

 Existen unha grande cantidade de accesorios para 

“customizar” este bailarete: pesos para que sexa 

máis rápido e estable ou elementos decorativos.  

. 

 

 
 

 



AERÓFONOS DE SOPRO DIRECTO 

Segundo a obra de Pablo Carpintero Arias “Os instrumentos musicais na tradición galega”, nesta 

categoría sitúanse todos aqueles instrumentos musicais nos que o aire vibrante está limitado por 

unha cavidade, o corpo do instrumento. 

 Nesta colección diferéncianse dous subtipos: os instrumentos de sopro directo que non son frautas 

e as frautas propiamente ditas, ademais  dos asubios que non emiten son. 

 



Carpintero denomina asubíos aos instrumentos que “poden ser tubos ou máis caracteristicamente 

cavidades globulares, que poden ou non levar furados para os dedos, pero que de presentalos están 

colocados circularmente (...) son sinxelos aerófonos que normalmente só emiten un son 

Patuxa Limón empregába estes instrumentos co seu alumnnado, en actividades motrices orais que 

traballaban o sopro mellorando as capacidades sensoriais da cativada. 

 

Pódese xogar só ou en compaña doutros e con elo desenvolver aspectos físicos, psíquicos e sociais 

mentres experimentan as súas emocións e expresan os seus sentimentos. 

O xogo e os xoguetes son ferramentas de aprendizaxe innatas ao ser humano na que se produce un 

proceso interactivo de comunicación entre persoas de xeito natural (...) Todas a sociedades foron quen de 

crear, aínda as máis primitivas, xogos e xoguetes para alimentar a necesidade de xogar dende os 

primeiros anos, e mesmo para as persoas adultas. Porque xogar é unha necesidade. 

ASUBÍOS: APUNTA PATUXA… 



 

 

ASUBÍOS QUE NON EMITEN SON 

VEHÍCULOS CON GLOBO 

É necesario inflar globo para que ao desincharse o 

aire expulsado provoque  o movemento do vehículo.  

TIPO PIPA. 

O xogo consiste en manter a bola suspendida no 

aire o maior tempo posible. Require concentración 

e paciencia. Este tipo de xoguetes xa existían nos 

anos 70 do século XX e eran moi solicitados polas 

nenas/os nas feiras e festas populares. 

 

 
 

 



ASUBÍO CON FORMA ANIMAL 

Peza  con forma de pingüín para exercicio de 

soprido inflando globo. 

 Só emite un son.  

. 

 

 
 

 



ASUBÍOS ARTESÁNS DE METAL 

. 

 

 
 

 



ASUBÍOS-XOGUETE PLÁSTICOS  

Todos eles presentan  hélices a que se lles infere 

movemento co aire expelido. 

. 

 

 
 

 



ASUBÍOS DE ARBITRAXE OU ADESTRAMENTO 

En 1878 rexístrase, en Inglaterra por primeira vez, o 

uso dun asubío por un árbitro nun partido de fútbol. A 

policía usábaos dende 1872. Coñecidos como asubíos 

de chícharo xa que contiñan un no seu interior que foi 

substituído, despois, por unha pequena bola de cortiza. 

O propósito da bola é romper o fluxo de aire e crear 

múltiples tons e intensidades de son. 

ASUBÍO MARCA HALEX 

Inglaterra (anos 60-70) 

ASUBÍO MARCA NAYSIR 
Alacante (2º métade s. XX) 

É unha das marcas máis recoñecidas na fabricación de 

asubíos. Empezou a produción en Alacante en 1962.  

 

 
 

 



ASUBÍO DE FERROCARRIL 

Asubío de man de dous tons utilizado polo persoal 

de circulación para dar a saída ao tren coa orde de 

marche o tren. 

 

 
 

 



ASUBÍO DE SALVAMENTO 

Estes modelos teñen un funcionamento sen bola 

para que a humidade, a choiva ou a auga non o 

atasquen  permitindo que esté sempre en perfectas 

condicións de uso. 

Destacan por ser de cores rechamantes, 

principalmente vermellos, laranxa e amarelo. 

Algúns teñen dobre frecuencia para destacar sobre 

ruído de fondo. 

Adoitan incorporan unha argola  para ser 

enganchados en elementos como unha mochila ou 

chaleco de emerxencia. 

 
 

 



Instrumento  con forma cilíndrica de maior ou menor lonxitude con, al menos, dous furados tonais 

colocados en liña que emiten notas diferentes segundo se tapen ou non cos dedos. 

Tamén poden considerarse frautas os instrumentos aerófonos que aínda que carezan de furados 

tonais, levan unha cavidade alongada e un bisel semellante ao dunha frauta. 

 En Galicia, calquera frauta de bisel é denominada pito.  

 

FRAUTAS 



RECLAMOS 

Son pitos que imitan o cantar de diversos paxaros. 

Empregados para a caza e por algúns ornitólogos, 

aínda que o uso neste ámbito causa controversia.  

 



PITOS DE MADEIRA 
Brasil (anos 60) 

Realizados artesanalmente. 

 Usábanse para marcar os movementos e paradas 

nos bailes de samba. 

A peza de forma maís alongada é o pito brasileiro 

tritonal. 

.  

 



FRAUTAS DE ÉMBOLO 
Frautas de pico que carecen de orificios e chaves 

para as notas musicais. Levan un pistón para 

regular a columna de aire que lle permite realizar 

adornos musicais ascendentes e descendentes moi 

característicos. 

 É utilizado habitualmente na educación musical 

dos nenos e tamén se usa para conseguir efectos 

cómicos no cine e nos debuxos animados.   

.  

 



PAXARIÑOS 
Frautas globulares que adiotan ter o corpo con 

forma de ave. 

 Realizados en barro.  

É un xoguete infantil que se mercaba nas feiras. 

  o corpo é un recipiente que contén auga. Ao 

soprar  o aire bule na auga e produce un 

rechouchío semellante ao dun paxaro.  

.  

 



OCARINAS 
Perú  

 Frautas globulares que só teñen a abertura do bisel e 

varios furados dixitais para emitir diferentes sons. 

 O timbre varía segundo o tamaño do instrumento. 

A orixe da ocarina é milenaria e hai achados deste 

instrumento na China, África e en moitos países de 

Sudamérica: os quechuas e aimarás empregaban este 

instrumento. Úsase en Bolivia, Perú, Venezuela, norte 

de Chile e norte de Arxentina e en toda Mesoamérica.  

 

 



OCARINA 
Na década de 1850 o italiano Giussepe Donati 

deseñou unha frauta con forma navicular cunha 

boca que sobresaía dun lado. A esta creación 

chamouna “ocarina”, que significa “oca pequena”. 

Este novo instrumento popularizouse rapidamente 

por toda Europa e, a principios do século XX nos 

EE.UU, coñecíanse polo nome de “Sweet Potatoe”.  

Normalmente están feitas de cerámica ou madeira, 

aínda que tamén se poden atopar fabricadas en 

vidro, porcelana, plástico, etc.. 

 

 



FRAUTAS ARTESÁS 
Eslovenia 

Feitas de madeira. 

As pezas pertencentes á colección representan a 

dúas tipoloxías diferentes. 

Un dos tipos, unha frauta propiamente dita, 

presenta os furados tonais en liña. A outra 

tipoloxía, carece de orificios pero pode entrar na 

clasificación de frauta por tratarse dunha cavidade 

alongada que ten un bisel semellante ao que eses 

instrumentos presentan. 

 

 



 

 

 

FRAUTAS ARTESÁS 
Oriente Próximo (Turquía e Xordania) 

 

 


