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Brión non sempre se chamou Brión, antes chamábase A Baralleira. 
Por que? 

Hai moito tempo, arredor do século V, en Brión vivían unhas criaturas moi estrañas, chamadas
cartas. Eran finas coma o papel e diferenciábanse segundo os paus (copas, bastos, ouros e espadas)
e polo número (ases, douses, sotas, reis). Aínda que non eran os únicos habitantes de Brión, nunca
se cruzaran cos Moscoso, unha familia de nobres que vivía nas torres de Altamira. As cartas eran
felices pero ás veces tiñan disputas por saber que pau tiña que mandar. Dentro de cada pau os que
máis mandaban eran os 7, pois segundo o goberno escobés, coma na escoba, os 7 son os máis
importantes. Antes tamén houbo distintos gobernos, como cinquillés (cinquillo), no que os 5 son os
máis importantes; o burrés (burro) -o xogo, non o lector-, no que todos eran iguais menos os burros;
e  o  goberno  da  carta  máis  alta,  no  que  a  autoridade  dependía  da  altura  da  carta
(Rei>Sete>Dous>As).

O caso é que os setes decidiron escoller unha carta de cada pau para que logo loitasen e quedase
claro que pau era o mellor. O 7 de espadas organizou unha loita de esgrima, gañou o As. O 7 de
bastos, ao enterarse da noticia, intentou derrotar a todos pero venceuno a sota (os bastos son moi
brutos). O 7 de ouros nomeouse a si mesmo gañador por ser máis rico (os 7 son moi egoístas e,
entre os paus, os ouros son os máis egoístas, así que imaxinade o 7 de ouros!). O 7 de copas decidiu
elixir ao 4 por ser o máis amable e xeneroso.

Fixouse a data do torneo final nuns días. Ao comezo íase celebrar á beira do río Pego, pero empezou
a chover un pouco e trasladáronse á carballeira de Santa Minia, mais chovía tanto que nin as pólas
dos carballos evitaban a chuvia e tiveron que pensar noutro lugar. Estaban indecisos pero viron o
castelo de Altamira e decidiron celebralo alí dentro, pois estaban quentiños e non se mollaban. Por
pouco non se cruzaron cos Moscoso, que acababan de saír uns minutos antes.

As  bases  establecidas  na  final  eran  estas:  o  obxectivo  do  concurso  é  facer  que  o  resto  dos
participantes  se  renda,  gañará  o  que  aguante  máis  sen  renderse,  poderase  usar  a  forza  bruta,
poderase comprar a rendición allea pero hai que cumprir os tratos.

O 7 de ouros, para reter ao As de espadas ofreceulle unha suma enorme de cartos. O As aceptou e
rendeuse, pero o 7 non cumpriu o trato e expulsárono. A Sota de bastos, que quería gañar a toda
costa, púxose a perseguir ao 4 de copas, que non sabía se enfrontarse a el (e demostrar que as copas
non eran unhas debiluchas) ou non facerlle dano, pois parecíalle espantosa a idea de ferir a alguén.
A Sota foi destrozando todo (paredes, teito...)  para derrotar ao 4. Xusto cando o 4 se ía render
escoitouse un rumor e baixou do ceo outro catro de copas... espera... non era un 4 de Copas senón
un 4 de Corazóns!



O estranxeiro díxolles: «Vide á miña terra, na Francia. Alí hai máis ouro, ferro e cartas coas que
loitar». Ante esta oferta todas as cartas quixeron ir menos as Copas, que lles gustaba moito Galicia.
As cartas marcharon e as Copas decidiron vivir no foxo do castelo. Pasadas unhas horas chegaron
uns seres moi raros. Eran como os debuxos que saen na sota pero moito máis rechonchos. Eran
iguais que os Moscoso, só que vestían farrapos vellos. Eran coñecidos como Irmandiños.

Viron todo destrozado. Ao ver as cartas marcharon e faláronlle a todo o mundo dos naipes que
destrozaran as Torres de Altamira. Por iso Brión se chamaba A Baralleira. Ao chegaren os Moscoso
espallaron o rumor de que foran os Irmandiños os culpables.

PD. Estas cartas non están relacionadas coas de Alicia no país das marabillas.
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