
Andrea Portela Ruiz, alumna de 4ºB de Educación Primaria do Ceip A Sangriña, foi premiada

no concurso de relatos organizado por Vegalsa en Betanzos. O tema era: “De que maneira inflúen

as árbores na nosa vida”. Cada concursante plantou unha árbore co título do seu relato.

                                               CLARA E O CASTIÑEIRO

Hai moito tempo, non moi lonxe de aquí, existiu un castiñeiro. Crecía  no sitio onde ían xogar os

nenos do lugar. O castiñeiro miraba día tras día como se divertían os pequenos e decidiu que el

tamén quería xogar. Estaba cansado de tanto mirar, pero había un problema, non sabía falar… 

- Que podo facer? Preguntábase a árbore. Fácil, debo aprender a falar.                                  

Pasou varios días pensando e o cabo deuse conta de que había  unha nena que facía os 

deberes ao abrigo del. Así, pouco a pouco, a árbore foi mirando o libro e escoitando con 

atención aos nenos. De noite practicaba as palabras e os sons. Os veciños asustábanse das 

voces que oían de madrugada.          

Por fin, un día, atreveuse a falar cun neno e díxolle:                

- Ola! Queres ser meu amigo? –preguntoulle o castiñeiro.     

Cando os nenos oíron aquela voz vella e ronca sairon correndo moi asustados e o castiñeiro 

quedou sorprendido e triste …     

Pasou moitos anos solo ata que unha nena se atreveu a ir por alí. O noso castiñeiro quixo 

falarlle pero non se atreveu. E así durante moitas semanas.              

- Maña voulle falar –dicíase a árbore- pero nunca se atrevía. Ata que un día a nena non 

apareceu  e entón si que tivo medo de non ter outra oportunidade. Tódolos días esperaba 

angustiada ata o punto de que se lle cairon  as follas porque estrañaba a compañía da nena. 

Tras uns días a nena volveu de repente.                 

Estiven enferma –díxolle para a árbore- e non sabes canto botei de menos as túas ramas e o 

teu tronco. Non sabes canto me custou que miña nai me deixara saír!             

O castiñeiro , coa alegría de vela e sorprendido porque era a nena quen lle falara, díxolle:         

- Eu si que me alegro de verte!             

A nena morta de medo, exclamou: - Quen… quen eres???             

- Son o castiñeiro, por favor non te asustes, levo moito tempo aquí plantado e non me atrevía 

a falar con ninguén. Como te chamas ti?... Queres ser a miña amiga?              

- Eu chámome Clara –respondeulle a nena- e non teño medo e si quero ser a túa amiga. Dende

entón Clara ía tódolos días a xunta o castiñeiro e el contáballe moitas historias mentres ela 

xogaba arredor ou subía as súas ramas. Historias de cando a nai e a avoa de Clara eran 

pequenas. Historias dos magostos que facían o seu carón (e iso que o castiñeiro tenlle pánico 

ó lume). Historias tristes da guerra e felices dos centos de nenos que creceron xogando no seu campo.
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