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Mafalda xúntase coa súa amiga Xiana e 

nota que ten a cara manchada. 

–  Xiana, por que tes a cara lixada?  

– Oh isto? – sinálase as fazulas que teñen 

unha cor un pouco artificial – É algo que 

me puxo a miña nai esta mañá. Os adultos chámanlle 

“maquillaxe” e, segundo a miña  mami, serve para ocultar as 

cousas que non queremos que outros vexan. 

– Pero que queres ocultar? as túas pencas? – respóndelle  

Mafalda – Eu opino que tes unha cara moi linda como para 

que a esteas manchando. 

A  Xiana énchenselle os ollos de bágoas – Ti non o entendes! 

Ninguén o entende! – bérrale e vai correndo cara a onde está 

a mestra. 

🌸  🌸  🌸 

Mafalda e a súa nai están a ver un programa para nenos na tele 

esa tarde.  Mafalda aínda se pre_ guntaba que foi o que 

molestou a  Xiana.  

– Mamá! – chamouna. 

– Que pasou meu ben? 

– Podemos ir a casa de Xiana e levarlle unhas galletas das que 

fixemos onte á noite? É que hoxe en clase enfadouse comigo 

e non quero que esteamos pelexadas – preguntoulle, facendo 

un pequeno aceno. 

– Paréceme ben, hai tempo que non vexo á súa nai. Estaría 

xenial pasar a tarde con elas. 



– Si! 

– Vale, ve á cociña e garda algunhas galletas para levar, Eu 

vou buscar os nosos abrigos. 

🌸  🌸  🌸 

–  Mafalda – chámaa a súa nai mentres van 

camiñando.  

– Que pasou, mami? 

– Que lle fixeches a  Xiana para que se molestase 

contigo? 

– Oh, iso – Dixo a pequena baixando a 

mirada ao chan – É que estabamos a falar 

e notei que tiña a cara como pintada. 

– Pintada? 

– Ela díxome que é algo que lle puxo a súa nai, chamado 

“maquillaxe”. Contoume que era para ocultar cousas da súa 

cara. Entón eu díxenlle que por que o facía se tiña unha cara 

moi linda. 

– Pero non lle dixeches nada malo – respondeulle a súa nai. 

– Eu tamén o pensei, pero entón gritoume que non sabía nada 

e foise correndo – terminou cu_ nha cara triste. 

– Oh, meu ben!. Tranquila, xa vas resolver as cousas – 

respóndelle a súa nai e detívose un intre para collela nos 

brazos. 

🌸  🌸  🌸 



Mafalda achégase á porta da casa para tocar o timbre. 

Segundos despois, ábrese a porta saíndo á nai de  Xiana. 

–  Mafalda? – pregunta confundida. 

– Ola señora mamá de  Xiana!. Vin coa miña mamá para traer 

unhas galletas para vostede e  Xiana. Ela e mais eu 

pelexámonos no cole e quería pedirlle perdón. 

A nai de  Xiana analiza a  Mafalda para logo pousar a súa 

mirada na nai desta. Logo de varios segundos de indecisión, 

decide deixalas pasar. 

– Está ben, pasen – respóndelles movéndose cara un lado para 

que entren –  Xiana! Veu visitarte  Mafalda! 

– Veu  Mafalda? –pregunta a pequena nena desde as escaleiras 

–  Mafalda! – exclama baixando as escaleiras correndo. Toma 

á súa amiga da man para volver subir correndo – Imos á miña 

habitación! 

– Coidado que caen! – exclamou a nai de  Xiana. 

🌸  🌸  🌸 

– Toma esta boneca e tráea ata a praia – ordénalle Xiana a 

Mafalda. 

Ambas estaban a xogar coas bonecas que tiña  Xiana 

esparexidas por toda o cuarto. Xogaban, rían e divertíanse 

deixando no pasado o altercado que tiveron no colexio pola 

mañá.  

Nese momento estaban a xogar a que as Barbies ían de 

vacacións á praia. Cando  Mafalda se  volveu cara á súa amiga 

e notou unha cor anormal no seu ton de pel, preto do seu ollo. 



– Xia… – empezou delicadamente, para non sobresaltar a súa 

amiga – Que che pasou no  olliño? 

– Oh, iso – dixo cun sorriso nervioso nerviosa – Iso fíxomo a 

miña  nai porque me porto mal.  

– E sempre te portas mal? 

– Non… Ben, eu creo que non, pero mamá 

moléstase comigo case todos os días, así que 

case todos os días corríxeme. 

– “Corrixe”? Quererás dicir “castígate”. 

– É o mesmo ¿Non? 

Logo diso, Mafalda prefire non seguir co tema. Non quere que 

a súa amiga se volva enfadar con ela. 

 

🌸  🌸  🌸 

– Mamá, grazas por non corrixirme. 

– A que te refires meu ben? Eu sempre che corrixo cando fas 

algunha cousa mal. 

– Si, pero non o fas como o fai a nai de Xiana. Eu non teño 

manchas moradas na cara e nos bra_ zos. 

A nai de  Mafalda cambiou a expresión do seu rostro a unha 

moi preocupada, aínda que tratou de disimulalo para non 

asustar a súa filla. 

– Descansa pequena. 

– Quérote  mami. 



– Eu quérote moito máis. 

A nai de Mafalda baixa e decide que irá á policía pola mañá, 

a denunciar á nai de Xiana.  

🌸  🌸  🌸 

Ao seguinte día na tarde, Mafalda 

correu cara a onde a súa nai, con 

bágoas nos ollos, cando a  veu chegar. 

– Mamá! Viñeron uns policías e 

levaron a Xiana. 

– Tranquila miña nena todo estará ben. 

Non lle pasará nada malo. 

 

Ao final, a nai de  Xiana foi ao cárcere por violencia  familiar 

e a custodia de Xiana gañouna unha irmá do seu falecido pai. 

Xiana recibiu atención psicolóxica para superar o trauma e 

terminou me_ drando como calquera neno da súa idade, 

saudablemente. 

E por suposto, mantívose en contacto con  Mafalda e seguiron 

sendo grandes amigas. 

 

  



 


