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O señor Jones, o dono da Granxa Manor, pechara os galiñeiros pola noite, pero
estaba bébedo de máis para lembrarse de pechar as ventás. Co anel de luz do foco a
bailar dun lado para outro, cruzou o curral randeando, tirou as botas diante da porta
de atrás, bebeu unha última xerra da cervexa de barril que tiña na cociña e marchou
para a cama, onde xa a señora Jones roncaba.
En apagándose a luz do cuarto, un barullo percorreu os pavillóns do casal. Andara
todo o día a correr a voz de que o vello Maior, o esbrancuxado porco premiado,
tivera un soño estraño a noite anterior e desexaba comunicárllelo aos animais.
Acordaran xuntarse todos na corte en canto o señor Jones desaparecese de diante
deles. O vello Maior —así lle chamaban sempre, aínda que era Willingdon Beauty
o nome ca que o presentaran á exposición— era tan respectado que a ninguén Ile
importaba perder unha hora de soño por escoitar canto el tivese que dicir. […]
Cando Maior se decatou de que xa estaban todos acomodados, aclarou a gorxa e
principiou.
—Camaradas, xa coñecedes todos o estraño soño que tiven esta noite. Pero deso hei
falar máis adiante. Agora quérovos dicir outra cousa. Non creo, camaradas, que
tarde moitos meses en deixarvos, e antes de morrer sinto que é a miña obriga
transmitirvos o saber que me foi dado. Vivín moito, tiven moito tempo para pensar
mentres estaba só no cubil e coido poder afirmar que comprendo o sentido da vida
nesta terra tan ben coma calquera outro animal vivente. É verbo disto do que vos
quero falar.
«Ben, camaradas, cal é o sentido da nosa existencia? Vexamos: as nosas vidas están
cheas de traballo, son miserables e curtas. Nacemos, recibimos a mantenza xusta e
aqueles de nós que conservamos as forzas somos obrigados a traballar ata o
derradeiro folgo; e no intre preciso no que a nosa utilidade chega ao seu cabo somos
sacrificados cunha horrible crueldade. Non hai no mundo animal que saiba do
significado da felicidade ou do lecer despois de cumprir o ano. Ningún animal é
libre. A vida do animal évos miseria e escravitude, esta é a realidade.
»Pero é así a natureza? Ou é que esta nosa terra é tan pobre que non lles pode
ofrecer unha vida digna aos que a habitan? Non, camaradas, non, non e non! O chan
da nosa terra é fértil, o clima bo, pódense alimentar a fartar moitos máis animais
dos que hoxe viven nela. Neste mesmo casal poderían vivir unha ducia de cabalos,
vinte vacas, centos de ovellas, todos cun benestar e cunha dignidade que hoxe cae
fóra case da nosa imaxinación. Por que, daquela, seguimos na nosa condición?
Porque case todo o produto do noso traballo nolo rouban os homes. Esta é,
camaradas, a resposta a todos os nosos problemas. Todo se resume nunha simple
palabra: home. O home é o noso único inimigo. Borrémolo da escena e a causa
radical da fame e da escravitude ha quedar abolida para sempre.
»O home é o único ser que consume sen producir. Non dá leite, non pon ovos, é
débil de máis para tirar do arado, non corre coa rapidez suficiente nin para cazar
coellos. E así e todo é o señor de todos os animais. Ponos a traballar, dalles o
mínimo para mantelos e garda o resto para si. Co noso traballo labra a terra, co noso
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esterco fertilízaa e así e todo ninguén de nosoutros é dono máis ca do seu
insignificante coiro. Vosoutras, vacas que vexo diante de min, cantos milleiros de
canados de leite destes durante este último ano? E que ocorreu con ese leite que
debera servir para criardes robustos os vosos xatos? Ata a última pinga foi parar ás
gorxas dos nosos inimigos. E vosoutras, galiñas, cantos ovos puxestes este ano e
cantos pitos saíron deles? O resto foi todo para o mercado e converteuse en cartos
para Jones e os seus. E ti, Clover, onde van aqueles catro poldros que pariches, que
habían ser o soporte e o pracer da túa vellez? Vendéronos cando cumpriron un ano
e ti non os volviches ver máis. Como pagamento polos teus catro partos e o teu
traballo no campo, que recibiches agás as túas racións miúdas e maila túa corte?
»Nin se nos permite que esta nosa vida miserenta dure o que tiña que durar. Non
falo por min, que son un dos afortunados. Teño doce anos e tiven ao redor de
catrocentos fillos. Así é a vida do verroallo. Pero ao cabo ninguén escapa do coitelo
cruel. Vosoutros, bacoriños que estades di ante de min, habedes cuiñar pola vosa
vida de aquí a un ano. Todos chegamos a ese horror: vacas, parcos, galiñas, ovellas,
todos. Nin sequera os cabalos e os cans han ter mellor fado. Ti, Boxer, o mesmo día
que os teus potentes músculos perdan toda a forza, véndete Jones ao matarife para
que che corte o pescozo e te coza para darlles de comer aos cans de caza. E os cans
o mesmo; cando avellen e perdan o dentame hanlles atar unha pedra ao pescozo
para botárenos na pucharca máis próxima.
»Xa que logo, camaradas, non está máis claro cá auga que todos os males da nosa
vida proveñen da tiranía dos seres humanos? Desfagámonos do home, e o produto
do noso traballo ha de ser noso. Poderiamos ser ricos e libres da noite para a mañá.
Que é, pois, o que temos que facer? Pois ben, traballar arreo, en corpo e alma, polo
derrocamento do xénero humano! Esta é a mensaxe que vos mando, camaradas:
Revolta! Eu non sei cando ha ela chegar; pode ser cousa dunha semana como de
cen anos, pero sei tan certo como que estou enriba deste estrado que tarde ou cedo
habemos acadar a xustiza. Fixade esto na memoria, camaradas, para o resto da vosa
cativa vida! E, por riba de todo, pasádelles esta mensaxe a todos os que veñan tras
de vós para que as xeracións futuras poidan chegar coa loita á vitoria.
»E lembrade, camaradas, non debedes vacilar nunca na vosa intención. Ningún
argumento vos debe enganar. Non lle prestedes nunca atención a quen vos diga que
o home e o animal teñen intereses comúns, que a prosperidade duns é a dos outros.
Évos todo mentira. O home non serve os intereses de ningunha criatura máis cós
del mesmo. E entre nosoutros debe haber unha unidade rexa, unha perfecta
camaradería na loita. Todos os homes son inimigos. Todos os animais son
camaradas.» […]
O vello Maior aclarou a gorxa e comezou a cantar. […] A letra dicía:

Animais da nosa terra,
animais do mundo enteiro,

escoitade as boas novas
dun tempo futuro albeiro.

Tarde ou cedo ha vir o tempo
da fin da humana inxustiza,

e as vizosas leiras nosas
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poboaremos sen cobiza.
Desfarémonos dos vincos,
dos arreos que nos trancan,
dos bocados, das esporas

e das trallas que nos mancan.
Máis ricos do que coidamos,

a avea, o trigo, o centeo,
a remolacha e o trevo
habemos ter sen releo.

Han brillar os nosos eidos,
auga pura beberemos;

máis suave ha soprar a brisa
cando nós nos liberemos.
Traballemos pra ese día

de alba nova, en unidade,
anque morramos sen velo,

todos pola liberdade.
Animais da nosa terra,

animais do mundo enteiro,
escoitade as boas novas

dun tempo futuro albeiro.
[…] Tres días despois, o vello Maior quedouse co acougo no leito. Enterráronno na
horta. […]
O conto foi que se fixo a Revolta moito antes e máis facilmente do que ninguén
esperara. Tempo atrás, Jones, malia a súa dureza como amo, fora un granxeiro
eficaz, pero ultimamente caera nunha época nefasta. Andaba moi abatido por cousa
de perder moitos cartos nun preito e, desde aquela, bebía máis do que debía. Botaba
días enteiros repanchigado na cadeira da cociña, lendo a prensa, bebendo […]
Chegou xuño; a herba estaba pronta para a ceifa. O día de San Xoán, que cadraba a
sábado, Jones foi a Willingdon e encheuse tanto no León Vermello que non deu
volto á casa ata ben entrado o domingo. Os homes muxiran as vacas pola
mañanciña e despois saíran a cazar coellos sen se preocuparen de darlle a comida
aos animais. En chegando, Jones deitouse a durmir no sofá da sala co Xornal do
mundo cubríndolle a cara. Cando veu o serán os animais estaban aínda sen comer.
Esta situación acabou por facérselles insoportable. Unha das vacas turou cunha
cornada a porta do celeiro e de seguido todos os animais comezaron a coller a
comida do depósito. Foi daquela cando espertou Jones. Nun intre, el e mailos seus
catro homes estaban ao pé do celeiro con trallas nas mans zorregando en todas as
direccións. Aquelo era máis do que os esfameados animais podían aturar. A un
tempo, e aínda que nada do ocorrido estivese planeado, botáronse todos contra os
seus explotadores. De sotaque, Jones e os seus homes víronse recibindo golpes e
losqueadas por todos os lados. A situación estaba completamente fóra do seu
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control. Nunca viran animais que se portasen coma aqueles. Aquela repentina
revolta dunhas criaturas ás que eles estaban afeitos a mallar e maltratar canto
querían case lles fixo perdelo siso. De alí a un pouco, os homes deixaron de
defenderse dos animais e escaparon. Un anaco despois fuxían os cinco polo carreiro
que daba á estrada, perseguidos polos animais triunfantes.
[…] Así, antes case de se decataren, fixeran a Revolta con total éxito: expulsaran a
Jones e a Granxa Manor era deles.
Nun primeiro momento, a penas podían dar creto á súa victoria. Correron xuntos ao
redor dos lindes do casal como para se aseguraren de que non quedaba ningún ser
humano. Despois regresaron ás carreiras aos edificios para borralas derradeiras
pegadas do odiado reinado de Jones. Forzaron a entrada do alpendre; guindaron ao
pozo os bocados, os vincos, as cadeas, os coitelos crueis cos que Jones capaba os
porcos e os años. Botaron ao lume prendido no curral os ramais, as cabezallas, as
anteolleiras e as degradantes cebadeiras. O mesmo fixeron coas trallas. Os animais
choutaban en vendo como o consumían todo as lapas. […]
Tardaron pouco os animais en se desfaceren de todas as cousas que lles recordasen
a Jones. Despois, Napoleón levounos cara ao celeiro e serviulles cadansúa ración
dobre de millo e a cada can seus dous biscoitos. A seguir entoaron o "Animais da
nosa terra" de arriba a abaixo sete veces seguidas. Aquela noite durmiron todos
coma nunca.
Pero, como era costume, espertaron ao romper o día e, lembrando de súpeto o feito
glorioso que viviran, saíron todos xuntos ao prado. Un pouco máis abaixo había un
outeiro desde onde se podía observar case todo o casal. […] Foi como se nunca
visen todo aquelo, e mesmo agora a penas podían crer que todo lles pertencía. […]
Almorzaron todos. Despois, Snowball e Napoleón chamáronos para outra xuntanza.
—Camaradas —dixo Snowball—, son as seis e media e aínda ternos moito día por
diante. Hoxe comezamos a sega da herba. Pero temos outra cousa á que lle prestar
unha atención principal.
Os porcos revelaron nese momento que durante os pasados tres meses estiveran
aprendendo a ler e a escribir nun vello parvulario dos fillos de Jones que máis tarde
botaran para o lixo. Napoleón pediu uns botes de pintura branca e negra e foi con
eles á cancela principal. Despois, Snowball, o que mellor escribía, colleu unha
brocha entre os dous pezuños, borrou da cancela a inscrición GRANXA MANOR e
no seu lugar pintou GRANXA ANIMAL. Desde ese momento, así se ía chamar o
casal.


