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 Había unha vez no bosque, sobre os cantís que daban ao mar, un carballo vellísimo, que tiña 
exactamente trescentos sesenta e cinco anos. Pero todo este tempo, para a árbore non significaba 
máis que o que significan outros tantos días para nós, os homes.  
 Nós pasamos o día espertos, durmimos de noite e é dquela cando temos os nosos soños. A 
cousa é distinta coa árbore, pois vela por espazo de tres estaciones, e só no inverno queda sumido en 
soño; o inverno é o seu tempo de descanso, é a súa noite tras o longo día formado pola primavera, o 
verán e o outono.  
 Aquel insecto que apenas vive vinte e catro horas e que chamamos efémera, máis dun 
caloroso día de verán estivera bailando, vivindo, flotando e gozando ao redor da súa copa. Despois, 
o pobre animaliño descansaba en silenciosa benaventuranza sobre unha das verdes follas de 
carballo, e entón a árbore dicíalle sempre:  
 -Pobre pequena! A túa vida enteira dura só un momento. Que breve! É un caso ben triste.  
 -Triste? -respondía invariablemente a efémera-. Que queres dicir? Todo é tan luminoso e 
claro, tan cálido e magnífico, e eu síntome tan contenta...  
 -Pero só un día e todo terminou.  
 -Terminou? -replicaba a efémera-. Que é o que termina? Terminaches ti, seica?  
 -Non, eu vivo miles e miles dos teus días, e o meu día abarca estacións enteiras. É un tempo 
tan longo, que ti non podes calculalo.  
 -Non che comprendo, a verdade. Ti tes milleiros dos meus días, pero eu teño milleiros de 
instantes para sentirme contenta e feliz. Termina seica toda esa magnificencia do mundo, cando ti 
morres?  
 -Non -dicía o carballo-. Continúa máis tempo, un tempo infinitamente máis longo do que 
podo imaxinar.  
 -Entón a nosa existencia é igual de longa, só que a contamos de modo diferente.  
 E a efémera danzaba e  movíase no aire, satisfeita das súas ás sutís e primorosas, que 
parecían feitas de gasa e veludo. Gozaba do aire cálido, impregnado do aroma dos campos de trevo 
e das rosas silvestres, as lilas e a madreselva, para non falar xa da aspérula, as prímulas e a menta 
rizada. Tan intenso era o aroma, que a efémera sentía como unha lixeira embriaguez. O día era 
longo e espléndido, saturado de alegría e de aire suave, e en canto o sol se puña, o insecto sentíase 
invadido dun agradable cansazo, producido por tanto gozar. As ás resistíanse a sostelo, e, case sen 
darse conta, deslizábase polo talo de herba, brando e ondeante, agachaba a cabeza como só el sabe 
facelo, e quedaba alegremente durmido. Esta era a súa morte.  
 -Pobre, pobre efémera! -exclamaba o carballo-. Que vida tan breve!  
 E cada día repetíase a mesma danza, o mesmo coloquio, a mesma resposta e o mesmo 
desvanecerse no soño da morte. Repetíase en todas as xeracións das efémeras, e todas se mostraban 
igualmente felices e contentas.  
 O carballo estivera en vela durante toda a súa mañá primaveral, o seu mediodía estival e o 
seu ocaso outonal. Chegaba agora o período do soño, a súa noite. Achegábase o inverno.  
 Viñan xa as tempestades, cantando: «Boas noites, boas noites! Caeu unha folla, caeu unha 
folla! Cultivamos, cultivamos! Vaite deitar. Cantarémosche no teu soño, sacudirémosche, pero, 
verdade que iso lle fai ben ás vellas pólas? Renxen de puro pracer. Dorme docemente, dorme 
docemente! É a túa noite número trescentos sesenta e cinco; en realidade, es aínda mociño. Durme 
docemente! A nube verterá neve sobre ti. Farache de saba, unha quente manta que che envolverá os 
pés. Dorme docemente, e soña».  
 E o carballo quedou desposuído de todo a súa follaxe, disposto a entregarse ao seu 
prolongado soño invernal e soñar; a soñar sempre coas cousas vividas, exactamente como nos soños 
dos humanos.  



 Tamén el fora pequeno. O seu berce fora unha landra. Segundo o cómputo dos homes, 
achábase agora no seu cuarto século. Era o carballo máis corpulento e fermoso do bosque; a súa 
copa pasaba todos os demais árbores, e era visible desde moi dentro do mar, servindo aos mariños 
de punto de referencia. Non pensaba el nos moitos ollos que o buscaban. No máis alto da súa verde 
copa instalaban o seu niño as pombos, e o cuco cucaba o seu nome. No outono, cando as follas 
parecían láminas de cobre forxado, acudían as aves de paso e descansaban nela antes de emprender 
o voo a través do mar. Mais agora chegara o inverno; a árbore estaba sen follas, e quedaban ao 
espido os ángulos e sinuosidades que formaban as súas pólas. Viñan as choias e os grallas a 
pousarse en bandadas sobre el, charlando acerca dos duros tempos que empezaban e do difícil que 
resultaría procurarse a pitanza.  
 Foi precisamente nos días santos do Nadal cando o carballo tivo o seu soño máis belo. Ides 
ouvilo.  
 A árbore dábase perfecta conta de que era tempo de festa. Cría ouvir en derredor o tanxido 
das campás das igrexas, e sentíase como nun espléndido día de verán, suave e quente. Verde e louzá 
estendía a súa poderosa copa, os raios do sol rebuldaban entre as súas follas e ramas, o aire estaba 
impregnado do aroma de herbas e matas olorosas. Pintadas bolboretas xogaban á pita cega, e as 
efémeras danzaban coma se todo fose creado só para que elas puidesen bailar e alegrarse. Todo o 
que a árbore vivira e vira no curso dos seus anos desfilaba ante el como un festivo cortexo. Vía 
cabalgar a través do bosque xentís homes e damas de tempos remotos, con plumas no chapeu e 
falcóns na man. Resoaba o corno de caza, e ladraban os cans. Viu logo soldados inimigos con armas 
relucentes e uniformes abigarrados, con lanzas e alabardas, que levantaban, as súas tendas e volvían 
encartalas; ardían os lumes da garda, e baixo as amplas ramas da árbore os homes cantaban e 
durmían. Viu felices parellas de namorados que se atopaban á luz da lúa e entallaban na verdosa 
cortiza as iniciais dos seus nomes. Un día -transcorreran xa moitos anos-, uns alegres estudantes 
colgaron unha cítara e unha arpa eólica das ramas do carballo; e velaquí que agora reaparecían e 
soaban melodiosamente. Os pombos rulaban coma se quixesen contar o que sentía a árbore, e o 
cuco pregoaba de viva voz os días de verán que quedaban aínda de vida.  
 Foi coma se un novo fluxo de vida percorrese a árbore, desde as últimas fibras da raíz ata as 
ramas máis altas e as follas. Sentiu o carballo coma se estirásese e estendese. Polas raíces notaba, 
que tamén baixo terra hai vida e calor. Sentía crecer a súa forza, crecía sen parar. Elevábase o 
tronco continuamente, gañando altura por momentos. A copa facíase máis densa, ensanchándose e 
subindo. E canto máis crecía a árbore, tanto maior era a súa sensación de benestar e o seu anhelo, 
impregnado de felicidade indicible, de seguir elevándose ata chegar ao sol resplandecente e 
ardoroso.  
 Pasaba xa en moito as nubes, que desfilaban por baixo del cal escuras bandadas de aves 
migratorias ou de brancos cisnes.  
 E cada unha das follas da árbore estaba dotada de vista, como, se tivese un ollo capaz de ver. 
As estrelas fixéronse visibles de día, tal eran de grandes e brillantes; cada unha lucía como un par 
de ollos, uns ollos moi doces e límpidos. Lembraban queridos ollos coñecidos, ollos de nenos, de 
namorados, cando se atopaban baixo a árbore.  
 Eran momentos de infinita felicidade, e, con todo, no medio da súa ventura sentiu o carballo 
un vivo afán de que todos as restantes árbores do bosque, matas, herbas e flores, puidesen elevarse 
con el, para gozar tamén daquel esplendor e daquel gozo. Entre tanta magnificencia, unha cousa 
faltaba á felicidade do poderoso carballo: non poder compartir a súa dita con todos, grandes e 
pequenos, e este sentimento facía vibrar as ramas e as follas con tanta intensidade como un peito 
humano.  
 Moveuse a copa da árbore coma se buscase algo, coma se algo lle faltase. Mirou atrás, e a 
fragrancia da aspérula e a aínda máis intensa da madreselva e a violeta, subiron ata ela; e o carballo 
creu, ouvir a chamada do cuco.  
 E velaquí que empezaron a destacar por entre as nubes as verdes cimas do bosque, e o 
carballo viu como crecían os demais árbores ata alcanzar a súa mesma altura. As herbas e matas 
subían tamén; algunhas desprendíanse das raíces, para empolicarse máis rapidamente. O bidueiro 



foi o máis lixeiro; cal branco raio proxectou ao alto o seu esvelto tronco, mentres as ramas 
axitábanse como un gasa verde ou como bandeiras. Todo o bosque crecía, incluso a cana de pardas 
follas, e as aves seguían cantando, e no taliño que ondeaba a modo dunha verde cinta de seda, o 
saltón xogaba coa á pousada sobre a pata. Zumbaban os abellóns e as abellas, cada paxaro entoaba a 
súa canción, e todo era melodía e xúbilo nas rexións do éter.  
 -Pero tamén deberían participar a floriña da auga -dixo o carballo-, e a campaíña azul, e a 
diminuta margarida. Si, o carballo desexaba que todos, ata os máis humildes, puidesen tomar parte 
na festa.  
 -Aquí estamos, aquí estamos! -ouviuse berrar.  
 -Pero a fermosa aspérula do último verán (o ano pasador houbo aquí unha verdadeira 
alfombra de lirios dos vales) e a maceira, silvestre, tan fermoso como era!, e toda a magnificencia 
de anos atrás... que mágoa que morrese todo, e non poidan gozar connosco!  
 -Aquí estamos, aquí estamos! –ouviuse o coro, máis alto aínda que antes. Parecía coma se 
adiantáronse no seu voo.  
 -Que fermoso! -exclamou, entusiasmado, o vello carballo Téñoos a todos, grandes e mozos, 
non falta nin un! Como é posible tanta dita?  
 -No reino de Deus todo é posible –ouviuse unha voz.  
 E a árbore, que seguía crecendo incesantemente, sentiu que as raíces se soltaban da terra.  
 -Isto é o mellor de todo -exclamou a árbore-. Xa non me suxeita nada alá abaixo. Xa podo 
elevarme ata o infinito na luz e a gloria. E rodéanme todos os que quero, mozos e grandes.  
 -Todos!  
 Este foi o soño do carballo; e mentres soñaba, unha furiosa tempestade desencadeouse por 
mar e terra na santa noite de Nadal. O océano lanzaba terribles ondas contra a beira, renxeu a árbore 
e foi arrincado de raíz, precisamente mentres soñaba que as súas raíces se desprendían do chan. Os 
seus trescentos sesenta e cinco anos non representaban xa máis que o día da efémera.  
 A mañá de Nadal, cando volveu saír o sol, a tempestade acougouse. Todas as campás 
dobraban en son de festa, e de todas as chemineas, ata a do xornaleiro, que era a máis pequena e 
humilde, elevábase o fume azulado, como do altar nun sacrificio de acción de grazas. O mar foise 
tamén acougando progresivamente, e nun gran buque que aquela noite tivera que capear o temporal, 
foron izados os gallardetes.  
 -Non está a árbore, o vello carballo que nos sinalaba a terra! -dicían os mariños-. Foi abatido 
nesta noite tempestuosa. Quen vai substituíla? Ninguén poderá facelo.  
 Tal foi o panexírico, breve pero efusivo, que se dedicou á árbore, o cal xacía tendido na 
beira, baixo un manto de neve. E sobre el resoaba un solemne coro procedente do barco, unha 
canción evocadora da alegría do Nadal e da redención da alma humana por Cristo, e da vida eterna:  
 

Cantade con ledicia igrexa do Señor.  
Imos baixar as áncoras xa.  
A nosa alegría non ten par.  
Aleluia, aleluia!  
 

 Así dicía o himno relixioso, e todos os tripulantes sentían elevados á súa maneira polo canto 
e a oración, como o vello carballo no seu último soño, o soño máis belo da súa Noiteboa. 

FIN 


