
EU SON UN CARBALLO… 

DA CARBALLEIRA DE SANTA MINIA  

(MONÓLOGO) 

 Non é cousa corrente que una árbore conte a súa vida. Na historia da literatura poucas autobiografías de 
árbores atoparedes. E non é que teñamos existencias aburridas, que cada árbore é un pequeno universo, que 
abrangue milleiros de vidas e de cada una delas poderíase facer unha película. O que pasa é que as arbores 
temos un problema coa percepción dese invento humano chamado "tempo". Non o sentimos como algo que 
marcha e non volve, non o dividimos en unidades para poder contar esas unidades e ordenar a nosa vida e a dos 
outros. Non podemos "gañar tempo" nin "perder o tempo".  

 Vivimos nun eterno presente que se renova en cada intre. Así non é doado relatar una vida, pero vouno 
intentar porque mo pediu un ser moi especial.  

 Comezarei dicindo que son un carballo da carballeira da Santa Minia e que, segundo os cálculos de 
persoas expertos en árbores, teño arredor de 200 anos. Iso quere dicir que florecín preto de 200 veces e que 
outras tantas cisquei os meus froitos polo chan. Teño probablemente centos de descendentes e corenta 
xeracións humanas teñen pasado por baixo das miñas pólas. Corenta xeracións de nenos gabearon por min 
enriba, fixéronse mozos e bicáronse á miña sombra, chegaron a adultos e descansaron ao meu abeiro do duro 
traballo e, xa no solpor da vida procuraron o calorciño do sol apoiados no meu tronco. Con este historial 
pódome considerar unha árbore experta en persoas.  

 Vivo na carballeira da Santa Minia, nun concello que denominan Brión. Seica nacín aquí, non fun 
plantado. Como son unha árbore importante teño nome propio: o Carballo de Santa Minia. Pouco despois de 
que os expertos me analizasen viñeran outras persoas e puxéronme diante unha biblioteca e mais uns bancos 
para que os visitantes se senten a ollar cara a mino Pero a miña sona é recente e obedece ao meu tamaño e á 
miña idade. Antes de ser famoso pasei moitos anos (centos de anos) no anonimato, coma calquera dos meus 
compañeiros.  

 Cando eu era un carballo novo a vida era ben distinta da de agora. Á carballeira viña a xente para apañar 
as landras no outono, ou viñan os pregoeiros botar unha sonata nas horas de máis calor do verán. Ás veces 
pasaban viaxeiros a pé ou a cabalo: afiadores, arrieiros, frades, mendicantes, bandidos fuxidos, soldados feridos 
... pero a carballeira era un lugar tranquilo, agás en dúas situacións:  

 Unha era a chegada dos leñadores, que nos poñía moi nerviosos. Habíaos que cortaban as pólas vellas e 
secas e nos deixaban fresquiños e renovados, con ansias de medrar. Pero outros propasábanse coa machada, e 
cortaban por onde máis doe, ou mesmo tronzaban árbores pola base e matábanas. Eu vin morrer ao meu 
compañeiro de séculos, que medrara ao meu carón. Vin como o arrastraron para o esnaquizar no campo de 
abaixo; évos moi triste.  

 Outra situación eran os incendios, pero disto prefiro non falar xa que me poño moi nervioso e cáenme as 
follas do medo e dos recordos. 



 

 Hai pouco que as cousas comezan a cambiar moi rápido. Botamos un tempo sós, coma se toda a xente 
morrera ou marchara. Xa non viña o ganado comer, nin pasaban camiñantes. A herba medrou moito.  

 Despois empezáronse a sentir roídos fortes e raros e apareceron cada vez máis obxectos bulindo pola 
terra e polo aire, agora sei que se chaman, respectivamente, coches e avións, e que serven para que as persoas, 
sempre tan preocupadas polo tempo, cheguen axiña dun sitio a outro, onde tampouco queren quedar.  

 A xente que ven agora á carballeira xa non vai á súa vida coma antes. Veñen para me ver!! Sácanme 
fotos, len o panel informativo e marchan. Xa ninguén vén apañar as landras, nótase que non as precisan. Deben 
de ter moita fortuna. Que lles dure.  

 Hai algo máis de oito anos que me visitou unha familia. Dela formaba parte un nativo que me 
aloumiñou o tronco e ollou para min con abraio e agarimo como saben ollar as que aman os árbores. O rapaz 
volveume visitar o ano pasado. Como é un rapaz importante, ten nome propio, pero pediume que non o dixera. 
Por el contei esta historia.  
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