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Unha viaxe polo Nadal europeo
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Carliños sempre pensou que 
o Nadal se celebraba da mes-
ma forma en todo o mundo, 
pero un ano as súas crenzas 
cambiaron. Por motivos de 
traballo, o seu papá tivo que 
facer un percorrido polos 
distintos países e, como non 
quería abandoar á súa fami-
lia, decidiu levala con él.
A primeira parada foi Portu-
gal, onde o Nadal é moi pa-
recido ó galego. En Portugal 
Carliños descubriu que o tra-
dicional é cear pavo e agardar 
os agasallos de Pai Natal.
Francia foi o segundo país ó 
que Carliños e a súa familia 
chegaron. Alí o normal é 
decorar a casa cun portal de 
Belén ó que chaman ‘creche’, 
cear pavo e agardar a que Pé-
re Noel encha de agasallos os 
zapatos dos cativos.
Para non afastarse dema-
siado, a terceira parada foi 
Italia. Alí Carliños sentiu 

de facer a comida de Nadal. 
Antes de marchar, a nai do 
cativo tivo que apagar a vela, 
pois este labor está reservado 
para nenas ou mulleres que, 
como a nai de Carliños, se 
chamen María.

Agasallos do neno Xesús
A viaxe da familia seguiu 
por Austria, onde os merca-
dos enchen as rúas e prazas 
do país. Pero alí, a diferenza 
que nos outros países, os ra-
paces piden os seus agasallos 
ó neno Xesús.
Alemania foi o seguinte 
país visitado polo cativo e os 
seus pais. Alí é Santa Claus 
quen,  acompañado polo seu 
axudante, Knecht Ruprecht, 
recompensa o bo comporta-
mento dos rapaces co que 
éstes lle pediron.
Bélxica foi un país que lle 
gustou moito á familia, pois 
alí os nenos reciben unha 
visita distinta segundo a 
zona na que vivan. Os máis 
próximos a Holanda agardan 
a  San Nicolás de España, 
que os premia con laranxas, 
mentres que os cercanos 
a Francia agardan a Papa 
Fouettard.

A pesar de que  en Nadal se comparten tradicións como decorar o fogar ou 
o abeto tradicional navideño,  cear pavo e cantar panxoliñas, as festas non 
se celebran da mesma forma en tódolos países

envexa dos rapaces, pois 
neste país non só reciben a 
visita de Papa Noel, senón 
tamén da bruxa ‘befana’, de 
forma que obteñen o dobre 
de regalos.
Do cuarto país que o cativo 
e os seus pais coñeceron, 
Grecia, Carliños só recorda 
a tradición do roscón de San 
Basilio, un doce que se repar-
te o 31 de decembro e no que 
se agocha unha moeda.
Cando chegaron a Gran Bre-

taña, o pequeno acordouse 
da tradición grega, pois o 26 
de decembro é tradicional ce-
lebrar o ‘Boxing day’, é dicir, 
dar unha propina a leiteiros, 
pasteleiros e repartidores en 
xeral. 
Logo de visitar ó país inglés, 
chegou a quenda de aterrar 
en Irlanda. Alí a mamá de 
Carliños tivo que poñer unha 
gran vela na entrada da ca-
sa, e o seu papá, como é tra-
dición, tivo que encargarse 

Quen é o verdadeiro?
Segundo as lendas, Papa 
Noel vive en Groenlandia, 
un país situado preto do Po-
lo Norde, e defende que el é 
o único. Sen embargo, Fin-
landia cre na existencia de 
San Nicolás, e Suecia na de 
Santa Claus. Mentres tanto, 
no País Vasco é o Olentzero 
quen reparte os agasallos. 
Cal deles será o verdadeiro?


