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Dedicado a todas esas 
familias de nen@s especiais, 
diferentes e únic@s.
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Que é normal? A que chamamos raro? O diferente pode ser 
único e especial? Isto é o que nos propón “A cegoña anil”, un 
conto sobre o valor da diferenza e a importancia de porse na 
pel do outro. A través da historia de Vehia e a súa irmá Naila, 
que ten unha enfermidade rara, comprendemos a importancia 
de apreciar e coidar as cegoñas de cor anil que hai en cada un 
de nós.

En Pfizer apostamos pola educación para a saúde e ofrecemos 
este conto pois coidamos que esta é unha das mellores 
ferramentas didácticas para lles explicar aos máis pequenos, e 
aos máis grandes tamén, valores como o respecto, a igualdade e 
a empatía, aspectos básicos para a convivencia na sociedade.

Agardo que este conto ofreza a nenos, pais e familiares un intre 
de reflexión, diversión e aprendizaxe. E sobre todo, confío en 
seguir achegando a nosa filosofía e razón de ser dunha forma 
diferente, pero sempre co mesmo obxectivo na mente: acadar, 
entre todos, un mundo cada vez máis san e máis comprometido 
coa saúde.

Mónica Piñuela
Antiga Xefa de Comunicación de Pfizer
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Ola, chámome Vehia , vouvos contar 
algo sobre a miña familia.

Como cada luns, a miña mamá saíu cedo coa miña irmá pequena 
porque hoxe vólvelle tocar consulta no seu médico, e despois ten 

que ir aos seus exercicios, fai coma unha ximnasia que a axuda a 
estar máis forte e poder estar máis dereita e andar mellor. 
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Máis tarde, ten que practicar movementos coa boca e a 
lingua, con outro médico diferente penso, porque non a 
comprendemos cando fala…,

Aínda que fala pouco,  
é moi graciosa!
Outros días van nadar e a unha escola especial onde mamá 
fala con máis xente mentres Naila xoga. Por iso, o meu irmán 
maior, de 15 anos, Danel, lévame á escola moitas veces.
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Un día, cando Naila era pequena –agora ten 2 anos 
e xa é maior, coma min, que teño 6- papá e mamá 
explicáronnos a Danel e máis a min que Naila tiña 
algo diferente, e que por iso lle custaba máis subir 
escaleiras, comer ela soa, falar coma o resto dos 
nenos da súa idade e máis cousas.

Parece ser que tén unha doenza rara. E non hai 
pastillas, nin pomadas, nin inxeccións para curala! 
Ninguén sabe moito sobre a súa enfermidade, pero 
polo menos non lle doe nada.

Papá e mamá dixeron que ían 
tentar por todos os medios 
que algún médico falase con 

xente máis experta e sabia e 
atopasen unha pastilla ou 
un xarope para que Naila 
non fose tan diferente.

E por que é así de especial a vida da miña irmá?



9

Na miña última revisión no médico, tivéronme que 
pór lentes porque non vía ben os debuxos nin as 
letras do encerado. A min agrádame levalas, son 
rosas, fermosas, escollémolas todos xuntos, e estou 
guapísima con elas.
Daquela preguntei por que tiña eu que levar lentes e 
os meus irmáns non, e papá explicoume que

as persoas son todas 
diferentes entre si e iso é o 
que fai a cada quen especial.

Meu irmán Danel tamén ten algo diferente, leva un 
aparato para que os dentes se lle ordenen. A cada 
persoa acontécennos cousas distintas. Penso que do 
Danel tamén se burlaban ao primeiro na escola, que 
parvos!, non saben que non é nada malo.
Creo que o entendo mellor,
A cada un tócanos unha 
cousa: a min os lentes; ao 
Danel aparato nos dentes; a 
Naila, ter algo raro...
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Aqueles días, papá e mamá 
parecían máis aquelados, 
falaban moito por teléfono, 
acudían a moitas reunións…

Papá tivo que 
deixar o seu 
traballo porque 
dixo que agora o 
seu novo traballo 
era Naila. E nós, 
claro!
Mamá estivo dacordo, xa que ela 
é enfermeira e, coas quendas, 
ten máis facilidade para poder 
estar canda nós.
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Eu non entendo moito 
de todo isto...
Encántame xogar coa Naila e co Danel, que 
nos fai rabear e agóchase para asustarnos. Iso 
cando non está a facer as súas tarefas, claro.
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Ao entrar na escola, conteille aos meus compañeiros 
o especial que era a miña irmá. Desde entón, todos me tratan 
con agarimo e dinme cousas bonitas dela. Todos, menos Fernando. Fernando é malo 
e rise dela. “A túa irmá é un parrulo!” Non me gusta nada cando mo di, 
así que simplemente o ignoro.
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Cando lle preguntei a 
mamá por que Naila 
era diferente 
e por que non podía ir á escola canda min, 
explicoume o seguinte:

- Verás rula, os bebés novos que 
chegan ás familias veñen 
nunha cegoña.
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Si! Xa sei coma son as cegoñas!
Papá ensinoumas no libro de animais, ese que tanto miramos, 
e ademais vímolas cando iamos de viaxe a aquela vila á que 
tardamos tanto, lémbraste, mamá? Vimos onde vivían: nun niño 

grandísimo, enriba da igrexa, lémbroas moi ben.
- Si…, tés razón, Vehia..., de cor branco e negro, con patas 
longas e grande peteiro.
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- Pois ben, a cegoña que 
trouxo a Naila era unha 
cegoña de cor anil:

- Tan diferente ao resto, tan especial, tan bonita, tan 
única entre todas, que nos deixou a unha rapariga igual 
de diferente: especial, fermosa e única.
- Eu quero ser veterinaria e estudar as cegoñas desa 
cor!- díxenlle a mamá.
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Desde aquelas explicacións, Vehia sentiu unha 
inquedanza por ver nalgún intre a aquela 
cegoña anil. 

Tiña que 
preguntarlle 
cousas, e quería 
saber por 
que era tan 
diferente e tan 
rara, igual que 
Naila.
Non tardou en curiosear o libro de 
animais, e axiña lle preguntou ao seu irmán 
Danel onde se buscaban as cegoñas.

- Tés que agardar que chegue o bo tempo; 
as cegoñas vanse a outro continente pasar 
o frío do inverno, así que calquera día 

pode que pasen voando preto de aquí 
– contestou o seu irmán.

Vehia non cesaba no seu 
desexo de ver a cegoña 

anil, e pasaba horas e 
horas ollando pola 

fiestra do seu 
cuarto, desde 
onde as podería 
avistar no caso 

de pasaren, xa 
que moitas outras aves 

revoaban a cotío pola zona.
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Vehia adoraba todo tipo de animais, e podía pasar moito tempo observándoos 
sen cansar. Niso da paciencia e de tomarse tempo para analizar e executar cousas 
parecíase a Naila, que era perseverante e constante en todas as tarefas que tentaba 
realizar soa, como coller un garfo de forma correcta, abrir un libro, facerse entender 
para pedir algo…

Curiosamente, Naila en hebreo significa 
“a que consegue as súas metas”.
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Que raro!, 
-exclamaba 
Vehia a cotío-. En 
ningunha foto das 
cegoñas aparece a 
cegoña anil.
E volvía á súa posición na fiestra, 
coma se dunha vixía de carabela 
se tratase.
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Na escola era unha nena moi lista e sacaba moi 
boas notas, moi querida tanto polos seus profesores 
coma polos alumnos, que lle preguntaban por 
Naila constantemente. Aínda que, claro, alí estaba 
Fernando para ser a excepción e confirmar a regra; 
algúns días mesmo o castigaban na 
clase polo seu mal 
comportamento.

Vehia saíu lixeira 
do seu cuarto e 
buscou a Danel, que 

estaba a facer as tarefas: “Danel, Danel, vina! Pasou 
por diante da fiestra, parou e mirou para min”.

Era preciosa! Dunha 
cor tan diferente e 
tan espectacular que 

non podía deixar de 
mirala, era especial 
e única, como me 
contou mamá...

única e especial 
coma Naila!
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O seu irmán parouna.
Víchela???
A quen?
Á cegoña anil!
Con toda a delicadeza que 
puido, ao tempo que lle 
daba un bico na meixela, 
Danel respondeulle:
Vehia, botaches unha 
sesta que xa quixera 
eu! Durmiches ao sol da 
xanela, apoiada no teu 
coxín, 

e a cegoña anil 
veu visitarte nun 
doce soño.
- Diso nada! Era real! A cegoña díxome 
que estaba de paso porque tiña que deixar 
outro bebé especial noutro fogar.
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- E tamén me dixo
que malia 
ser única, 
gustaríalle 
ser da cor 
das outras 
cegoñas, 
porque 
se sente 
observada 
e soa.
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Teño que descubrir quen a pintou desa cor; cando se volveu 
anil, se pode ser da cor das outras cegoñas ou se hai máis 
cegoñas desa cor e onde están. Por que aparecen sen 

chamalas? 
Vou facer o mesmo que mamá e papá fan con Naila, 
buscar pistas, camiños, amosar a todos os meus 

amigos e amigas que existen e que, aínda que 
nunca as visen, están por algures, e 

en calquera intre poderían chegar 
á súa casa cun bebé único e 
diferente como elas e como Naila.

Nese intre chegou o seu pai, que 
estaba a facer a cea na cociña.

- Papá, gustaríame poder investigar. 
Poderei facelo?, que preciso?
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O seu pai dispoñíase xa a contestar 
cando mamá e Naila abriron a porta 
e entraron na casa, despois doutro 
día duro e longo de exercicios, 
coidados e xogos terapéuticos.

Vehia esqueceu a pregunta a seu pai 
e correu cara a elas:

- Olaaa!, teño que contarvos 
mooooitas cousas!
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De súpeto, decatouse de que 
non viñan soas. Acompañábaas 
Fernando, o seu odioso compañeiro 

da escola.

Vehia indignouse 
moitísimo: como 
é posible que 
viñese coa súa 

irmá e coa 
súa nai?

Pero antes de que 
puidese contestar, a 

súa nai díxolle:

- Vehia, Fernando quere 
falar contigo.
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Isto… Vehia, eu...quero disculparme por 
ter sido tan brután todo este tempo..., 
eu... -e púxose a saloucar.

A nai de Vehia terminou a frase:

Fernando tivo un 
irmanciño que ten a 
mesma enfermidade 
que a túa irmá e...
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A cegoña anil 
ía á túa casa!
- dixo Vehia sen deixar terminar 
a súa nai, e deulle unha aperta 
a Fernando-. Non te preocupes, 
heiche axudar todo o que poida, 
eu sei moito disto.

O neno sorprendeuse da 
amabilidade de Vehia e sorriu.

- Mamá, temos 
que atopar máis 
cegoñas de cor 
anil!
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A súa nai quedou pensativa. Sen se decatar, 
Vehia tivera unha grande idea: atopar máis 
familias con nenos especiais!, e mirou con 
orgullo a súa filla.

Mentras, Vehia díxolle á súa irmá:

Ven, Naila, gustache a cor anil? Coñecín unha 
cegoña desa cor tan especial, é unha cegoña 
rara pero única, coma ti.

- Ti queres ser 
de cor anil???
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-fin-



Nunca estamos preparados para recibir a nova de que nos 
temos que enfrontar a unha enfermidade, e moito menos se 
esta é unha enfermidade pouco frecuente, onde o camiño até 
a diagnose adoita ser moi longo e cheo de incertezas. Se a 
enfermidade a padece un fillo, todos os sentimentos, dúbidas 
e emocións multiplícanse e amoréanse de maneira que é moi 
difícil xestionar o día a día dunha familia.

O descoñecemento que rodea as enfermidades pouco 
frecuentes non é só dos que as padecen e da súa contorna, 
non: ese descoñecemento é común entre os médicos e entre 
a sociedade, por iso é moi complicado atopar as ferramentas 
que nos axuden a sobrelevar ou solucionar tanto as pequenas 
dúbidas coma as grandes cuestións que xorden diariamente. É 
aí onde o ceo se anuba e o desacougo chega ás familias, cando 
o sentimento de soidade nos abraza e nos preguntamos o 
porqué de todo.

Nese momento é cando como por arte de maxia aparecen 
persoas que sufriron o mesmo ca nos, ou que o están a sufrir 
nese momento e acompáñannos no camiño, é entón cando 
as asociacións de pacientes xorden e acollen ás familias que 
precisan axuda. As asociacións agrupan persoas con vivencias 
e situacións moi similares onde todo se comparte, onde as 
persoas nun exercicio de absoluta xenerosidade se axudan entre 
si, onde a información que pensabamos que nunca atopariamos 
está dispoñible e onde conseguimos recursos que necesitabamos 
pero que ninguén nos daba.

“A cegoña anil” quere crotorar para chamar a atención sobre a 
importancia de como afrontar as cousas sen prexuízos e con 
naturalidade, non é importante o que nos pase, o importante é 
como o afrontamos.

Mario Torbado
Xefe de Relacións con Asociacións de Pacientes de Pfizer
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