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O TRASNO VIAXEIRO
Noemí Barros

Ter o pelo roxo, medir uns 50 centímetros non é un grave problema se es un trasno ao que lle 
gustan as trasnadas. Non podo dicirche os anos que teño pero se buscas en calquera dicionario da 
nosa lingua aparece: “nome dado a certos espíritus nocturnos imaxinarios que se supón que viven 
ou aparecen nas casas, producindo ruidos e inquietando as persoas que alí habitan”.

Vivo na casa dos Ferreiro na serra do Courel, é un val demasiado tranquilo pero moi verde 
rodeado de montañas. A min gústame facer todas as trasnadas posibles. Hoxe pola mañá Xana 
non encontraba o seu caderno de debuxo (está no hórreo), o avó Manolo perdeu os lentes (pero eu 
sei onde están), e o can Raio hoxe pasou sen comer.

Aquela maña o avó acompañou coma sempre ó colexio a súa neta contándolle cousas de antes 
como por exemplo, que eran moitos irmáns , ían andando as feiras, atendían o gando, etc.

Á volta do colexio os dous contaban contos mentres ían pola fraga con Raio. Xana falaba de 
que aprendera máis letras, e o avó explicoulle que eran os choqueiros. Xana tamén lle di que 
tiña problemas cun neno de nome Bieito e o avó retrucaba sobre a importancia da amizade e 
da solidariedade.
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Sempre quixen ver mundo, pero cando o trasno Henry chegou do outro lado do mar tiven a miña 
oportunidade . Xa estaba farto de contos de vellos, de durmir na lareira, e de agochar cousas 
no hórreo. O mundo disque está cheo de recunchos fermosos, de moitas cores e nenos felices os 
que facer falcatruadas.

A miña primeira visita foi a China o terceiro país máis grande do mundo. Visitei o deserto de 
Gobi, a gran muralla China, viaxei en camelo pola meseta do Tibet e incluso naveguei   polo río 
Ganxes pero logo case morro asfixiado pola contaminación da súa capital Pekin. O peor de todo 
foi a visita a un orfanato de nenas que foran abandonadas. China é un país masificado e as 
rapazas disque só dan gastos e polo tanto abandónanas en casas onde logo son maltratadas ou 
se teñen sorte, son obxeto de tráfico de nenas para as adopcións de unha familia europea rica. 
Elas traballaban en minas para poder comer algo, facían o que lle mandaba o “xefe” porque 
senón podían ser asasinadas.

Bueno, imos seguir coa viaxe! A India...que é o país das mil e unha noites, pero vin en Pakistán 
nenos traballando dezaseis horas diarias para grandes Firmas. Tamén vin que tiñan una mala 
nutrición, non había hixiene… Contarvos que xa que estaba, escalei o Everest un dos picos máis 
altos do mundo mundial e asombreime nos xardíns do Tajmahl.
Xa empezaba a botar en falta a miña lareira, pero pasei de camiño por África e decidín quedar 

alí uns días. Alí coñecín o río Nilo, o deserto do Sahara e a illa de Madagascar, e nas montañas 
de Quenia e Uganda descubrín a grandeza da natureza. Mentres a maioría da poboación non 
tiña auga, morrían nenos por falta de alimentos, non había vacinas, tiñan o sida... Algúns nenos 
levaban armas máis grandes ca eles, enfrontándose á miseria da guerra.

Xa está ben de tanta viaxe. Teño ganas de ver a miña Xana, boto en falta a miña lareira, 
incluso quen me ía decir eses longos contos do avó sobre as cousas importantes da vida: amor, 
amizade, esforzo, solidariedade. Quizais ela non poida cambiar o mundo mundial pero está 
aprendendo os verdadeiros valores dun bo home.

E agora vou voltar ao meu traballo, é dicir, ás falcatruadas. Empezando por Bieito, o neno que 
vive ao lado da casa de Xana, e sempre se burla dela porque ten un grave problema o camiñar 
e non pronuncia ben os “R”.


