
OS ANIMAIS SOLIDARIOS 
 

Nun país moi afastado vivían uns bos granxeiros que tiñan moitos animaliños. O granxeiro 
chamábase Martiño e a granxeira Rosa. 
Eran unhas  persoas adorables e na súa granxa tiñan coellos, pitos, vacas, un can, un cabalo 
e un burro. 
Os animais estaban moi ledos na granxa xa que o granxeiro coidábaos e mimábaos moito. 

Un día cando se estaba a achegar o Nadal, o 
señor Martiño decidiu ir ao monte na procura 
dun abeto que decorara o seo fogar. O can e 
o coello acompañárono. Nevara moito eses días 
e Xanciño, o coello, e Crespo, o can, que así 
se chamaban, pasábano moi ben tirando 
boliñas de neve e arrolándose nela. 
- Crespo, Xanciño, veña, imos, que xa 

cortei o abeto e temos que chegar antes 
de que neve máis -dixo o señor Martiño-. 

 
 
 
 
 
 



Pero Crespo e Xanciño oíron algo estraño detrás dunhas matogueiras. 
- Un cervo!. Que fas aquí? Tamén che gusta a neve? 
- Non, a min non me gusta nada cando neva tanto porque paso fame e moito frío.  
- Xanciño, temos que facer algo -dixo Crespo-. 
- Sí, claro. Ven connosco que che imos axudar. 

Os tres animais foron á granxa do señor Martiño e da señora Rosa. 
- Escoita, neste cabano nunca entra ninguén. Podes quedar aquí. Nos traerémosche comida. Ti non te 

preocupes de nada. Nós axudarémosche. 
Pasaron os días e o cervo cada vez estaba mellor. Xa case recuperara todas as 
súas forzas. O día de Nadal a señora Rosa ía facer pastel de mazás e ao ir 
buscalas á despensa deuse conta que faltaban as que metera alí. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
- Oh, meu deus, as miñas mazás! Martiño ven rápido, que nos roubaron as mazás -berrou a señora 

Rosa. 
Os animais da granxa oíron á señora Rosa e non sabían que facer. Se cadra íase enfadar se lle dicían 

que fora o cervo quen as comera. Pero Crespo, que era o mais valente, dixo: 
- Eu débolle contar a verdade á señora Rosa. Seguramente non se enfade. 

E así o foi. Empezou a ladrar, a tirarlle do mantelo e ela seguiuno 
ata o cabano. Ao chegar alí  viu un cervo grande e dous pequeniños. 
- Oh, tres cervos! -dixo a señora Rosa-, agora sei onde van as 

miñas mazás e a herba que me faltaba todos os días. Fixestes moi 
ben en axudarlles aos cervos, pero coido que estarían máis quentiños 
na corte cos outros animais ca aquí neste cabano. 

E así foi. Ese Nadal na granxa do 
señor Martiño e da señora Rosa foi 
moi especial malia que non houbo 
pastel de mazá. 
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