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- Avoíña, cóntame un conto.

- Vale, lémbraste do conto da noite pasada, o de 

Brancaneves? 

- Si

- Pois hoxe contareiche a historia da mazá que 

comeu. En reaalidade Brancaneves, ese era o seu 

apelido, chamábase María e vivía en Lavadores, 

aquí en Vigo. Como adiviñarás cambiarei un pouco 

o conto. A protagonista esta vez será a mazá.

- Vale

- Pois, aí vai.



Erase uha vez unha mazá vermella e re-

chamante. Semellaba a mazá máis apeti-

tosa do mundo. Non era estraño que Bran-

caneves non dubidase nin por un intre en 

darlle unha boa dentada. Pero, ai! Esta 

mazá esconde unha historia de longas 

viaxes en barco, de baños químicos e cirur-

xía estética, que agora che contarei. A his-

toria transcorre nestes tempos que vivimos. 

Había un bruxo chamado Agroquimi-

cón que traballaba para unha gran mul-

tinacional chamada Monserguis. Este 

bruxo cultivaba mazás nun inmenso xar-

dín propiedade de Monserguis, a miles 

de quilómetros do barrio de Brancaneves. 







Para que crecesen a gusto de Monserguis enxertaba maceiras patenta-

das e aplicaba químicos a mancheas. Facía que centenares de persoas 

traballadoras, algúns nenos e nenas coma ti , recollesen as mazás ver-

des! Si , oíches ben: verdes como a herba en primavera. 

Desbotaban as que non eran perfectas en apariencia e as boas eran 

somerxidas nun cálido baño de funxicidas.

- Morte aos fungos!, berraba Agroquimicón.



Así, a nosa mazá, aínda verde, rodeada doutras miles de mazás case 

xemelgas, pasou a hibernar nunha cámara de frío agardando o intre 

propicio para ser vendida xunto ás súas irmás en calquera agachado 

recuncho do Planeta Terra. 

E ese día chegou. Montáronas nun enorme barco que en realidade era 

un gran frigorífico flotante e surcou os mares dende Chile (o seu país 

de nacemento) ata España.





En Madrid, a onde foi parar polo momento, gasearon as 

nosas mazás con etileno e por arte da maxia ciencia, 

puxéronse vermellas! Ao velas calquera diría que madura-

ron nas súas árbores. Pero ti e eu sabemos que iso non foi así. 

Unha capa de cera, como se de maquillaxe moderna se 

tratase, e lista. Brillante, redonda e vermella como a soña-

ra Walt Disney.

Con este rechamante aspecto foi empaquetada con outras 

seis compañeiras entre plástico e poliestireno, creados polo 

bruxo Petroquimicón. (Os Quimicón eran todos curmáns 

e desde había varias décadas os seus monstros estaban por 

todos lados, pero non temas porque xa sabes que a nosa fa-

milia procura mantelos afastados).



Nunha desas bandexiñas seladas estaba a nosa mazá depo-

sitada nun andel dun gran supermercado. Alí a puxo unha 

das repoñedoras precarias, empregadas temporais, que tanto 

gustan a eses supermercados. De alí viaxou ata Lavadores, 

o barrio de Brancaneves. Comprouna a súa mamá, meteuna 

nun carro, transportouna no seu coche, pois só o facía sobre 

catro rodas, e levoulla á nosa amiga María Brancaneves.



María Brancaneves que apenas comía froita quixo degustar 

a mazá vendo o bo aspecto que tiña. Cando lle deu un bocado 

tivo que secar a cara cun pano de cociña de tanta auga que 

tiña por dentro a mazá.

E despois de mascar un rato exclamou: “mamá esta mazá 

non sabe a nada”. Ao oír isto a súa mamá abraiada, deu a 

volta e proseguiu coas tarefas que deixou atrasadas para facer 

a compra.

E aquí, meu neno, acaba a historia.





-Pero avoa, as mazás que traes de Árbore son diferentes, non?

-Así é, son ecolóxicas, non surcaron mares para vir, pois prodúcense non moi lonxe 

de aquí, non teñen químicos, só sabor, cor e olor natural. 

-Pois a mín gústanme aínda que sexan máis feas.

-Ben, non sempre son máis feas, todo depende de cómo as vexamos. En fin, é hora 

de durmir meu neno. 

-Avoa, e os sete ananiños que traballaban no bosque? –dixo o neno cos ollos xa en-

trepechados.

-Neste conto non eran sete, senón setecentos millóns. Habíaos ananiños, grandes, 

homes e mulleres. Son as persoas que cultivan mazás e outros alimentos dos que nos 

gustan.

E dito isto o neno somerxeuse pracidamente no país dos soños.
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