
TRABALLO EN EQUIPO 

Nun pequeno pobo, existía unha diminuta carpintaría famosa polos mobles 

que alí se fabricaban. Certo día as ferramentas decidiron reunirse en asemblea 

para dirimir as súas diferenzas. Unha vez estiveron todas reunidas, o martelo, 

na súa calidade de presidente tomou a palabra. 

-“Queridos compañeiros, xa estamos constituídos en asemblea. Cal é o 
problema?”. 

-“Tes que dimitir”- exclamaron moitas voces. 

-“Cal é a razón?“- inquiriu o martelo. 

-“¡Fas demasiado ruído!”- oíuse ao fondo da sala, ao tempo que as demais 

afirmaban cos seus xestos. -“Ademais -agregou outra ferramenta-, pasas o día 
golpeando todo”. 

O martelo sentiuse triste e frustrado.  

-“Está ben, ireime se iso é o que queredes. Quen se propón como presidente?”. 

-“Eu”, -autoproclamouse o parafuso.-“Diso nada” -berraron varias ferramentas-
.So serves se dás moitas voltas e iso atrasásanos todo. 

-“Serei eu” -exclamou a lixa- -¡Xamáis!-protestou a maioría-. “Es moi áspera e 
sempre tes friccións cos demais”. 

Nesa discusión estaban enfrascados cando entrou o carpinteiro e se puxo a 

traballar. Utilizou todas e cada unha das ferramentas no momento oportuno. 

Despois dunhas horas de traballo, os anacos de madeira amoreados no chan 

foron convertidos nun precioso moble listo para entregar ó cliente. O 

carpinteiro levantouse, observou o moble e sorriu ao ver o ben que quedara. 

Quitou o mandil de traballo e saíu da carpintaría. 

De inmediato a Asemblea volveu reunirse e o alicate tomou a palabra:  

-"Queridos compañeiros, é evidente que todos temos defectos pero acabamos de 
ver que as nosas cualidades fan posible que se poidan facer mobles tan 
marabillosos como este". -As ferramentas miráronse unhas a outras sen dicir 

nada e o alicate continuo: "son as nosas cualidades e non os nosos defectos as 
que nos fan valiosas. O martelo é forte e iso fainos unir moitas pezas. O parafuso 
tamén une e dá forza alí onde non actúa o martelo. A lixa lima aquilo que é 
áspero e pule a superficie. O metro é preciso e exacto, permítenos non equivocar 
as medidas que nos encargaron. E así podería continuar con cada unha de vós”. 

PARA ALCANZALO ÉXITO É NECESARIO FIXARSE NAS VIRTUDES DE CADA 
UN DE NÓS, POR QUE EN EQUIPO SEREMOS MÁIS ÚTILES. 


