
Cando “eramos”
do Pío XII

profe Pilar en parvulitos, Cando eu estudei unha non 
Cuca en primeiro, Asunción “estaba” no Pío XII se non 
en segundo que se xubilou xa que “era” do Pío XII. E digo 
daquela, Gloria en terceiro...e que “non estaba” porque por 
así todas. Lembro cando en non haber, non había nin 
primeiro collín a meninxite e centro, por iso unha “era” do 
pasei unha boa temporada no Pío XII como se é do Madrid 
hospital, estabamos no ou do Barcelona, era cuestión 
primeiro trimestre e non case que de fé. Criamos e 
recordo ter daquela aínda sentiamos que eramos dun 
grandes amizades na clase, cole, do mellor cole de 
pero un día a profe Cuca Santiago, ainda que non 
entrou pola porta do Hospital tiveramos edificio. E cando 
e chegou cunha morea de nos preguntaban a que cole 
agasallos que me traía das iamos todas (porque era 
compañeiras de clase, feminino) tiñamos que dicir 
quedara abraiada. Tamén “son do Pío XII” en vez de 
lembro daquel curso a unha “vou ao Pío XII”. Cada ano 
neniña moi pálida e de pelo meus pais esperaban ansiosos 
negro longo, sempre recollido a ver onde nos mandaban. 
nunha coleta, unha nena que Primeiro estiven varios cursos 
nunca falaba con resto e que no Rosalía e despois empezou 
morreu ó ano seguinte, nunca a peregrinación ó mellor 
souben de que. Como despois, estilo compostelano: un ano 
estando en sexto, lembro a no Seminario Maior (autobús 
Conchita Rilo, unha ata a Senra), outro ano no 
compañeira da clase que PPO no campus Sur (autobús De todos aqueles tempos e de 
tamén faleceu porque nun ata o Cine Avenida), outro todas aquelas mestras queda 
accidente caseiro ao baterse ano no Eduardo Pondal pouso en min. A algunhas 
unha porta, cravou un cristal (autobús ata o Hotel gustaríame terlle dito canto 
no pescozo. Todas choramos Peregrino), tres anos no aprendín delas dentro e fóra 
por ela. Lembro a María Xose edificio que hoxe é da Xunta dos libros, e creo que só con 
(Mariajo) e a María Xesús as (parada en San Caetano) ...e Helena Villar tiven despois 
miñas grandes amigas dos así cos sitios e as rutas de bus relación e llo puiden dicir. É 
últimos anos, coas que teño urbano para chegar alí. boa ocasión para facelo co 
rido moito e hoxe non sei por Dende logo que manternos resto. Grazas. Sigo “sendo” 
onde andan, deséxolles o neste colexio, co traballiño do Pío XII.
mellor.que daba, era cuestión de fé. 
Lembro á profe Pepita de Fé en que o profesorado era o 
sétimo que era moi severa, a mellor e que pese a todo 
Carmen María, en quinto que estabamos nun gran colexio.
sempre viña arregladísima e O Pio XII non tiña patio para 
impecable. Estando en sexto á xogar, compartía sempre 
profe de galego, Helena Villar instalacións e non había 
Janeiro, déuselle por facer un nunca clase de ximnasia 
coro, fixo unhas probas e porque non tiñamos onde 
escolleume, pero estiven facela, non había aula de 
pouco tempo nel, vídeo, nin biblioteca. E aínda 
ensaiabamos cando podiamos así cada ano seguimos alí e os 
e era unha aunténtica lea nosos pais seguiron 
porque naquel Pío XII sen protestando e protestando, e 
centro, tampouco había ata manifestándose  para que 
actividades extraescolares, e  nos construiran un centro que, 
ter un coro como o resto, por certo, eu xa non puiden 
tamén era cuestión de fé e de gozar del porque pasei ó 
esforzo. Un día Helena falou Instituto. Quedou para outros 
na clase da diglosia entre que sí puideron “estar” no 
galego e castelán, ata aquel Pío XII.
día nunca antes me decatara A falta de edificio, gardo 
de que na miña casa meus moitos recordos de 
pais falaban galego entre eles compañeiras e de profesoras. 
e castelán comigo. Aí fixen a Teño que recoñecer que 
miña primeira revolución dalgúnhas nenas dos 
doméstica.primeiros anos non me lembro 

demasiado, e coas mestras 
pásame ao revés. Estaba a 

María Solar é licenciada en Xornalismo 
e ten presentado e dirixido numerosos 
programas de televisión e radio. Durante 
oito anos puxo voz e dirixiu As Tardes 
da Galega, na Radio Galega. Ademais 
de guionista e escritora tamén é actriz 
de dobraxe. 

María Solar
EX-ALUMNA E NAI DE ALUMNA

8 páxina  30 e 31

ANPA
RECANTOS

páxinas  28 e 29
ESCOLARES
páxinas  22 a 27

COMPLEMENTARIAS
páxinas  13 a 21  25

aniversario

XUÑO 2010


