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San Nicolás de España deci-
diu seguir á familia ata Ho-
landa pois, á súa chegada a 
este país, Carliños veu como 
o santo daba ós cativos os 
seus esperados agasallos que, 
como manda a tradición, es-
taban empaquetados dunha 
forma moi orixinal e levaban 
un poema dedicado.
Na súa seguinte parada, 
Finlandia, Carliños pasouno 
moi ben, pois o normal é dis-
frazarse de gnomo e axudar 
a Joulupukki, o pai navideño 
finlandés, nos seus labores.
Pero a diversión cambiou en 
Dinamarca. Alí, o rapaz e a 
súa familia tiveron que loitar 
para que os Nisser, uns temi-
dos ‘duendes’ que pretenden 
estragar o Nadal, para salvar 
as festas. Por suposto, a fa-
milia logrou vencer ós inimi-
gos e continuou ata Suecia, 
onde puideron pasar un día 
relaxado vendo unha hora de 
cortos chamada ‘El pato Do-
nald y sus amigos’, algo que 
engancha ós suecos dende 
hai máis de 25 anos.
Cando rematou a proxección,  
Carliños levantouse do sofá 
coa mala sorte de que caeu ó 
chan. Ó erguerse e abrir os 
ollos, o rapaz descubriu que 
todo fora un soño que nunca 
esquecería. 
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En Latinoamérica o Nadal 
celébrase dunha forma moi 
similar a España. Beléns, pi-
ñeiros cheos de luces e doces 
típicos, panxoliñas e agasa-
llos protagonizan as festas. 
Sen embargo, hai unha dife-
renza moi importante nestes 

países: a época do ano na que 
se celebra o Nadal. Nos países 
latinos as festas coinciden 
co verán, razón pola que o 
menú de Nadal non está for-
mado por pavo, senón que as 
comidas quentes sustitúense 
por ensaladas frías, e os pra-
tos de sobremesa por un bo 
surtido de froita fresca.

Unhas festas adaptadas 
ós días de verán

xapón•≈  Os últimos días do 
ano son aproveitados polos 
cidadáns  para facer unha 
limpeza do fogar, un xesto 
co que demostran que están 
preparados para o novo ano.

china•≈  As familias chinas non 
intercambian agasallos. En vez 
de obxectos, prefiren entregar 
sobres vermellos nos que 
introducen algo de diñeiro, algo 
que, para eles, trae sorte.

Estados Unidos•≈  Neste país é moi 
típico celebrar o ‘Secret Santa’. 
Na oficina sortéanse os nomes 
dos empregados e, cada un, terá 
que deixar notas e doces na mesa 
do compañeiro que lle tocou.

aUstralia•≈  Algunhas familias 
cean ó aire libre e, despois, saen 
a celebrar a tradición de cantar 
panxoliñas iluminados tan só por 
unhas poucas velas.


