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 Segundo o Diccionario enciclopédico gallego-castellano de Eladio 
Rodríguez González, OUTEAR significa “observar desde un lugar alto o que está 
abaixo”; segundo o Gran Dicionario Século 21 da Linga Galega (Editorial Galaxia- 
Edicións do Cumio, 2005) OUTEAR quere dicir “ andar unha persoa dun lado para 
outro sen rumbo ou ás toas”. Enlazando un significado co outro temos a idea deste 
proxecto: Observar desde un lugar alto (o presente) o que está abaixo (o pasado) 
andando dun lado para outro en busca de información.

 Con isto imos engadir un novo matiz ao verbo; para nós OUTEAR vai ser 
coñecer o pasado de OUTES.

 Eran moitas as preguntas que viñan ás nosas mentes que nos permitirían 
saber do noso pasado, pero facer un traballo de investigación histórica buscando 
unha información inexistente en libros podía resultar á vista do alumnado fría, árida e 
infrutuosa. Por iso, quixemos recoller a información na boca dos nosos maiores, voces 
vivas que gardan nas súas mentes parte da nosa historia; isto permitiríanos coñecer 
como era o noso concello na súa época, recoñecer que os maiores son unha fonte 
de información inesgotable pero caduca e ver que os cambios na sociedade se están 
producindo con grande rapidez.

 Para coñecer como viviron os nosos maiores había moitos aspectos nos que 
se debería ou podería traballar, pero había que facer unha selección. Tendo en conta o 
ámbito ou entorno do noso concello centrámonos nestes temas: escola, feiras, oficios 
e traballos, romarías e festas, sancosmeiros, velorios, viaxes e vodas.

 Foron máis de trinta entrevistas con persoas de distintas idades, profesións 
e lugares, e o resultado desa investigación son os textos que presentamos aquí, tal 
e como eles nos facilitaron a información nas entrevistas que mantivemos. Son 
conversas directas, polo que ás veces a gramaticalidade deixa paso á espontaneidade. 
Quixemos ser fieis á súa oralidade, conscientes de que isto podía ser un obstáculo á 
hora de ler, de xeito que ás veces será necesaria unha lectura pausada, recreando unha 
conversa coa gheada e o seseo que nos caracteriza.

Prólogo



 Acompañando os textos vai unha serie de fotos que axudan a visualizar os 
momentos pasados dos que se falan, non existindo sempre unha relación directa entre 
os entrevistados e as fotos.

 Rematamos este traballo cun glosario de vocábulos e expresións que, ou ben 
teñen un significado determinado no noso vocabulario, ou ben apenas son empregados 
polos nosos maiores e non podemos permitir que desaparezan. 

 Desde aquí, o noso agradecemento a todas aquelas persoas que, dun xeito ou 
outro, contribuíron para que este proxecto dera os seus froitos.

IES Poeta Añón, curso 2012-2013
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Entrevistamos a
Francisco Añón Freire,
panadeiro no seu tempo

Entrevistadora: E entonces que panadería era esta?
Francisco: Panadería de Francisco Añón, bueno panadería de... 
Francisco a Tahona, que a tahona significa o  sitio donde se vende o 
pan. Aquí traballaba,  primeiro de nada pois traballou meu avó, que foi  
quen a fundou; despois traballou meu pai, tuvemos siempre panadeiros, 
traballou meu irmano e traballei eu. Casi siempre dous, casi siempre 
dous traballando no forno, o que se chama no forno; despois había 
moitos labores que facer, porque  había, por ejemplo, as leñas cando 
viñan, porque os fornos carghábanse a man, eran fornos moi grandes, 
carghábanse a man. Donde tiñan de sircunferensia o forno podía ter 
catro metros aproximadamente de diámetro, catro metros de diámetro 
xa é un forno bastante maior. Entonces había que varrelo, carghábase 
pola boca... pola porta do forno principal, levaban pois catorce cabases 
de leña, aproximadamente, catorse cabases de leña, bueno de fábrica 
que antes carghábanse a toxo... máis atrás íbamos ó monte a buscar leña 
de toxo.
Entrevistadora: E quen se encarghaba de ir ó monte?
Francisco: Eso... os da casa mismo, os da casa porque eran panaderías 
familiares e había que trae-lo toxo todo para... para despoise... quenta-lo 
forno e preparalo. Eu cando traballei xa era con leña da fábrica. O que 
si que o collín amasando eh... a man, non de máquinas, amasábamos 
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a man; había unha artesa, grande, bueno grande que cheghaba como 
dende aquí á parede aquela ou máis, unha artesa así grande. Entoncese 
botabas a foriña, empesábamos en principio, primeiro de nada pola 
fermentación do pan porque se fasía artesanamente, é decir, que se 
fasía... primeiro búscabase isco e... chamábamoslle isco, un formento 
de masa de millo, de masa de millo. Aquí como se cosía moi pouca 
masa de millo porque era a tahona, pois casi siempre buscábamos a un 
vesiño un pouquiño deso, unhas cucharadas deso; entonces facíamos 
un isco, que era un formento pequeno, un isco de... de como si fora un 
puñado de... de foriña, un isco de... con foriña de trigo con eso. Eso 
deixábamolo formentar e ó formentar eso, despois facías o formento 
para a cosura, o formento para coser xa era maior, xa era mais grande, 
xa levaba des ou quince quilos de masa. Ese formento deixábamolo 
nunha tela  hasta a hora de....de poñerse a amasar e amasábamos con 
ese formento porque non había as levaduras, despois mais tarde viñeron 
as levaduras industriales e empesamos a traballar con elas, pero no 
principio eu traballei sempre con eso, co isco. Empesábamos co isco 
fasendo os aqueles, despois deixábamos un pedasiño de masa e xa nos 
valía de isco tamén, pero iso íbase deteriorando e había que outra vez 
volver outra vez  as mismas, e... e despois amasábase, botábaselle foriña, 
botábase  dúas sacas ou tres, as que foran de foriña na artesa, botábase 
a agua, e traballábamos con agua quente cando era eso, con agua 
quente, con agua templada, porque como non viña a formentasión...., 
máis  tarde non, porque as levaduras pois xa era aghua fría, pero non 
viña a fermentasión... con agua templada viña bastante mais rápida e... 
traballábamos e amasábamos todo eso a man; eso que eran dous sentos 
quilos de foriña, a agua correspondiente e mais para a man e... fasía 
sudar a calquera.
Entrevistadora: E amasabas todos os días?
Francisco: Tódolos días, tódolos días, de noite, tódalas noites. Tódalas 
noites, trabállabamos de noite e despois daí poise... dunha ves a masa 
feita, sacabas uns cestos, que eran feitos de... chamábamoslle sestas, 
non eran, non eran cabases como de bimbia, eran máis ben como lle 
chaman a esto  de… bercas, feitas de bercas. Unhas sestas grandes 
e... metías unhas sábanas e alí dentro delas metías a masa; atábase ó 
xeito que nós tíñamos de atalas e tíñamos se cadra poise... sinco ou 
seis sestas desas, cheas de masa, que eran grandes eh, e despois íbase e 
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botábase, había unha mesa  grande, unha mesa grande que lle chamaban 
o tendedoiro, donde se emborcaba... a masa, e mais donde estaban as 
sestas. Emborcábase alí e despoise íbase pesando e formando. Ser eran 
traballos moi duros, porque ó mesmo tempo había que estar pendientes 
do  forno. O forno había que deixalo queimar todo, quitarlle as brasas, 
os rodos grandes e despois varrelo cun saco metido nun pano; eran así 
os varredoiros; tirábase para adiante, tirábase pa tras, íbamos varrendo 
todo hasta que despois quedaba lisiño, e metíase... e metíase o pan no 
forno xa para salir e de cosión tiña unha hora e de fermentasión tamén 
tiña unha hora a masa. Tíñamos que ir controlando unha cousa con 
outra, porque non había antes… despois xa viñeron, pero non había 
termómetro ningún para a temperatura nin nada, era... era así conforme 
se fasía, calculando todo. De aí que, xa ó  salir o pan, collían as mulleres 
e nesas mismas sestas ou nunhas parecidas iban repartilo. Íbamos, que as 
miñas irmáns teñen ido ó Freixo e a Esteiro andando desde aquí, desde 
A Serra; e cada sesta se cadra levaba sincuenta quilos, si, amarrados, 
metíanse así nuns manteles grandes nas sestas, íbase colocando o pan, 
despois atábase arriba e a tirar.  E íbamos despois repartindo.
Entrevistadora: Esta panadería, que lughares atendía?
Francisco: Ai bueno, despois cando eu estaba traballando, vendíamos 
máis; pero despois tamén xa era outra cousa, pois eu… despois 
compráramos un burro, despois fasíamo-lo reparto en burro; tíñamo-lo 
Freixo todo.
Entrevistadora: E cando iban camiñando, tamén iban andando así por 
aí polo Freixo?
Francisco: Si, si. Íbamos camiñando, íbamos  deixando o pan xa nas 
portas, hasta a última casa. A última era en Mosteiro, acabábase o choio. 
Era no Freixo cando eu estaba; ahora, elas teñen ido hasta Esteiro eh, 
na cabesa, elas teñen ido hasta Esteiro na cabeza! Non siempre; polas 
festas ou así. Pero... un día si e outro non, cando eu estaba traballando 
íbase ó Freixo, íbase co burro; claro, despois xa deixaron elas dire. 
Despois co transporte do burro, xa non iban as mulleres. E despois 
tíñamos outros recorridos; despois outro día que quedaba no medio, 
íbamos a Lantarou; bueno, empesábamos  aquí xa en Boel, en Boel, 
Berres, Lantarou e... Sande, e Castelo e víñamos por Outes outra ves, 
e víñamos aquí. E outro día quedaba tamén así no medio, íbamos pola 
parte de... íbamos pola parte de riba de Carleos, Cambeiro, Cures e 
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Carleos e Carballa da Cova, Mirás e víñamos para baixo
Entrevistadora: Eso era traballo de mulleres basicamente?
Francisco: Non, eso, bueno eso de basicamente traballo de mulleres, 
era antes cando non tíñamos o medio de transporte do burro, despois 
máis ben, eu sempre tuven un chaval conmigo traballando, e un iba por 
un lado e outro iba polo outro; tíñamos dous xa, e un iba por un lado 
e outro polo outro. E… había que... había quire coser e ir repartir, vir 
dormir e volver outra ves a coser e se non había unha leira que botar ou 
algho así polo estilo, que era bastante sacraficado. E despois nada, os 
transportes eran eses, de repartir. E para... para facelos, xa che expliquei 
antes conforme eran. Tamén fasíamos brasos de gitano, biscachóns e 
roscas. Eran os dulces que había daquela, non había outros. Solo por 
festas, por festas solo. Cando cadraban as do Freixo, pois fasíaselle  para 
o Freixo; cadraban as de Lantarou, para Lantarou; e cadraban as daquí 
e fasíanse para aquí. Polas festas. Nada deso de… daquela calquera 
comía un dulce a diario! Aínda non se comía o  pan!
Entrevistadora: Había moitas casas que non compraban pan?
Francisco: Había moitas casas que non compraban pan porque facían 
elas pan de millo, a boroa, a boroa;  cando fasían a boroa, non... non  
compraban pan. As casas esas era moi raro que se vendía. Nunha  festa, 
si; nunha festa comprábano todos. Pero fóra deso, que va! E despois 
había festas que.... había casas que si, que  lle fasía falta compra-lo pan 
porque non tiñan pan do outro. E pola parte do Freixo, por ejemplo, pois 
como era unha parte mariñeira, aí compraban o pan diariamente. Por 
arriba non, por arriba xa non tanto.
Entrevistadora: Notábase moita diferencia nese sentido, non?
Francisco: Si, bastante, bastante diferensia, si, si, si. Nese sentido si, 
polo Freixo vendíase pan poise bastante. Tamén había unha cousa, 
aquí paghaban ó día e pola parte do Freixo, anotábaselle; cando os 
mariñeiros desían que non podían paghar, despois paghaban todo xunto. 
Era concretamente distinto unha cousa da outra.
Entrevistadora: Notábase a época do berberecho... para o pan?
Francisco: Si. Si que se notaba, bueno! claro que se notaba, polo menos 
nas tabernas donde deixábamo-lo pan. En baixo, no muelle, xa por 
supuesto; porque alí iba xente que iba de visita, iba tal e sempre comían 
un bocadillo, comía unha cousa para... e entonces é aí donde se notaba 
máis. E nos lughares, tamén, pero máis ben, mais ben nos bares. Nos 
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bares, si. A época da ameixa e do berberecho, notábase aí.
Entrevistadora: Eso quere dicir que o berberecho non só influía para 
as familias senón para todo o...
Francisco: Para todo. Si, si. Non solamente para os traballadores que 
o iban coller sinón que influía para todo, para todo tipo de venta, no 
asunto dos bares en eso si, claro. E si imos a eso, tamén para o resto, 
porque si... si un... si unha familia ghanaba algho tamén o invertía a 
comprar roupa, a comprar cousas para a casa.
Entrevistadora: Ademais desta panadería, que outras recorda vostede 
por aquí?
Francisco: Mira, eu acordo esta panadería, que debe ser das máis vellas, 
foi a principal; despois a de Ghaldrán; despois a de Maniolo; e túvoa 
Monterroso tamén. Monterroso túvoa pouco tempo, fixera un forno aí 
e túvoa  pero pouco tempo. Había unha en San Cosme; había outra en 
Mirás, a de Mirás fixérona máis despois; en San Orente, inda existe, que 
é a do Xalleiro e a de Mirás é a que hai. E onde había máis? Había en  
San Cosme. E a de Perol en San Lorenso. Había outra en Entines, que 
era a de Urbano, e... esa de Entines encontrábanos moitas veses, moitas 
veses, na... el tiña un cabalo que encontrábanos  moitísimas veses no 
reparto no Freixo. Moitísimas.
Entrevistadora: Como recorda a feira?
Francisco: Oh! Recordo a feira de vacas e de... ghanado chea, 
acostumbradamente chea. Por aquí por arredor da parede, era todo a 
base de cabalos que viñan, que eran os medios de comunicación que 
había de aquela, atábanos aí nas paredes e iban toda esta fila ata alá 
adiante e despois deixábanos quedar nas casas particulares tamén. Aquí 
en baixo donde nós tíñamos o curro, estaba cheo sempre de cabalos 
tamén deses. Eran donde viñan. Non había coches, había que... E bueno, 
a feira tiña moito. Aquí había camións de beserros que se levaban, 
camións antiguos. Máis ben, do Porriño e por aí, o... si, por aí, por aí 
eran. Xusto, xusto, non llo sei decir porque había varios ghanaderos, do 
Porriño acordo a varios. Que era a donde se mandaban as vacas que non 
servían... Aquelas vacas, “ti vas para o Porriño” Si. Acordo a caseta que 
estaba aí, que... estaba como... para miralas, estaba aí o veterinario para 
miralas. Todo era vista gorda, pero bueno. Bueno! Si non, non poderían 
embarcar aquí as vacas que embarcaban alá (rise). Había cada cousa 
que metía medo. Pero bueno, había... había un movimiento enorme. 
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Eu acórdome a baixar, a baixaren rebaños de ovellas e cabras por aquí 
abaixo, estaban donde están ahora, donde está a cervesería na Serra, 
naquelas aceras estaba chea de ovellas e cabras para vender. Despois 
nas feiras, é o que disía antes, non é como.... como un mercadillo destes, 
había de todo, porque era donde se viña busca-las cousas que facían 
falta nas casas e víñanse buscar ás feiras e cambialas por outras cousas 
que había. Había poise desde tousiño de porco hasta... todo, manteca, 
de todo por aquí, buf! Na farmacia de abaixo, estaba cheo de mantecas 
e de cousas de casa que se fasía. E despois había... tamén cousas a 
vender como hai agora, pero... moi poucas porque non era deso, máis 
ben era de cousas que se usaban nas casas. Non era... E aquí no... na 
feira había unhas tarimbas, que poñían  conforme poñen estos ahora 
de ferro. Había unhas tarimbas de madeira enormes que eran donde se 
poñían os puestos de venta, por aquí pola calle abaixo toda. E xa digo, 
por aquí as feiras eran moi bonitas, eh!
Entrevistadora: A que hora empezaban?
Francisco: Empesaban xa sedo, empesaban xa... xa... ás nove da mañán 
xa había feira, despois tamén, marchaban cedo eh! Hasta á tarde xa 
andaban paseando. Despois quedaba a mocedá toda, e paseaba de riba 
para abaixo. Todas. As da parte de riba iban enganchadas unhas nas 
outras eh! Acórdome deso, decía Carlos: “aí van todas enganchadas 
unhas nas outras”. As outras, non; andaban máis sueltas. Pero elas todas 
enganchadiñas unhas nas outras. As da parte de arriba, cas medias de 
lana, e... bueno, como se vestía daquela. Notábase máis, había unha 
diferencia entre a darriba á de abaixo. Había outra clase de cultura. 
Ahora no. Ahora no se conocen, pero antes si, antes conocíanse bastante.
Entrevistadora: Os mozos andaban de ghanchete?
Francisco: No; elas, si. Elas andaban por aí adiante. Mozo e moza, moi 
pouco; de ghanchete, non. Era unha cousa moi diferente dahora. Non se 
vían... No sine, si.
Entrevistadora: Onde había cine?
Francisco: O cine era donde está Frutas Pauma; naquel almacén que 
había, alí era o cine.
Entrevistadora: O cine... Usté recorda cando foi a primeira vez que 
houbo? Ou xa era antes de usté?
Francisco: Xa había antes, aquí había incluso cine mudo, pero bueno, 
eso xa eu non recordo. Recordo sendo rapás, moi rapás fun ó cine, un 
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domingo de cine... tódolos domingos. Éramos moi aficionados. Viñan 
de todos os lughares de por aquí, dos lughares máis sercanos; eso era 
cheo. Moita xente.
Entrevistadora: Que días había cine?
Francisco: Domingos solo. Despois empezaron a poñer os jueves 
tamén pero non  tuvo éxito, tuvo que deixalo. Pero o domingo, si. Había 
dúas sesións: unha á tarde e outra á noite. A sesión da tarde máis ben era 
onde iban os rapaces; e á da noite onde iban os mozos e a xente maior. 
Despois foi no Cruseiro de Roo; abreuse despois no Cruseiro de Roo. 
No Cruseiro de Roo temos ido tamén ó cine. Porque no Cruseiro de Roo 
íbamos ó cine cando era O Desenclavo.
Entrevistadora: Que era eso?
Francisco: O Desenclavo eran os actos relixiosos que había no Viernes 
Santo, quitaban o Cristo que estaba clavado, desenclavábano e viñan en 
prosesión hasta o Cruseiro, desde arriba, desde Roo, desde a ighlesia de 
Roo. E aí era donde nós íbamos a eses actos e despois sempre íbamos 
ó sine ó Cruseiro. Sempre botaban películas religiosas. Moi bonitas, 
moitas delas, pero sempre religiosas.
Entrevistadora: A onde foi á escuela?
Francisco: Eu á escuela fun ó ayuntamiento, abaixo. Aquí, na casa de 
Monterroso, nunha casiña que tiña aquí por detrás da farmasia, había 
unha casiña aí e aí empesei pero... pero botei moi pouco tempo porque 
tiña seis anos daquela, pero acórdome eh, acórdome perfectamente. 
Entonces despois enfermei e botei moito tempo sin aquelar. Neste 
tempo cambiaron o asunto dos maestros. Hubo unha temporada que 
non houbo maestros, maestros do Estado e tuvemos que ir á escola de 
pago, íbamos a varias escuelas de pago por aí. 
Entrevistadora: Como que non había maestros de pago?
Francisco: Non, quedou aí unha temporada que non  había maestros 
porque ningún maestro tiña o título. A praza aquí era de don Manolo, 
estaba en Camariñas, fora desterrado en Camariñas cando fora o asunto 
da guerra; entonces a Canay, que tiña escuela aquí, mandárono para 
Valadares e aquí quedamos unha temporada sin haber maestros. Que me 
acorde, eh. Non había maestros. Despois si, veu Canay; minto, perdón. 
Veu Manolo de Camariñas e puxo escuela, que é aquela fotoghrafía 
precisamente é del. Ímola mirar despois. Puxo a escuela aquí, enriba 
no ayuntamiento, na sala de sesións era donde era a escuela. Despois 
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cando veu Canay, xa morrera don Manolo ou se xubilara, unha das 
dúas cousas pasara; veu Canay para aquí e fomos para baixo, donde 
están ahora os municipales, alí, ó lado do xusghado mismo. Tiñan alí 
a sala de sesións ultimamente, me parece. Pero ahora, como renovaron 
o ayuntamiento… E aí fun eu á escola con Canay. Foi o que aprendín, 
todo de Canay. Os outros nada. Nas escuelas de paghos pouco podía 
aprender; no tempo que estivemos sin escola tampouco. Non poidemos 
aprender porque non había. Aí si. Como maestro era excelente. Eu, 
como alumno, reconozco hoxe en día que era un maestro enorme; 
daba daquela Bachirelato, preparaba para Bachirelato alumnos e eso. 
E... bueno, tiña moito traballo, chegamos a ser satenta. Satenta rapaces 
todos xuntos. Uns con unha edá e outros con outra hasta chegar ó final. 
Tiña que ter paciencia, e moita.
Entrevistadora: De novo fixo algunha viaxe que recorde especial para 
usted?
Francisco: Non salíamos de viaxe a sitio ningún. Acórdome dunha 
excursión que fixéramos a Santa Tecla, esa si que me acordo. Daquela 
xa tería eu dasaseis anos, dasaseis ou dasasete. Ghustoume moitísimo. 
Claro, como xa non íbamos a ningunha, pois tamén ghustaban.  Fóramos 
no coche, non sei se O Peixeiro daquela. Eran da Ponte, debían se-lo 
Dosil; traballaba Paco de Fermín, estaba de chófer Paco de Fermín que 
fora quen nos levara alá. E bueno, estupendamente.
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Entrevistadora: Aquí que coches había para moverse?
Francisco: Coches había, eu recordo solamente un coche, para moverse 
en coches particulares. Eu creo que ningún, quitando os Castromiles 
que había de Santiago a Muros. Había o Castromil de Santiago a Muros 
que pasaba ás sete da mañán ou así e volvía ás nove ou des da noite para 
aquí. Esos son os coches que recordo. E O Peixeiro. Eso si que... era da 
Ponte pero debía ser da Banda Dalá, claro. 
Entrevistadora: Vostede recorda que por aquí non había casas e traían 
auga de aí arriba, do Río de Outes para regar as leiras. Como era eso?
Francisco: Eso era que había que reghar as fincas aquí. Entonces a 
aghua viña do Río de Outes para abaixo, pasaba por aí. O regho estaba 
feito. O que pasa é que se tupía e había que limpialo. Pasaba por abaixo, 
pola nosa horta e iba para abaixo. Iba dar á horta de Pose e de aí para 
abaixo. Aínda pasaba para abaixo e saliría pola carretera principal hasta 
o río. Era para reghar os frutos.Traballábanse moito as leiras por aquí. 
Todas, uf! Antes si que se traballaban as leiras, non era como ahora, 
estaban como esta mesa, sin herbas, non cheghaban para darlle ós 
animales.
Entrevistadora: Recorda que ó Conchido viñan barcos?
Francisco: Si, ghaleóns. Chamábanlle ghaleóns, barcos un pouco 
maiores ás ghamelas. Carghaban de madeira para levala para leña; a 
leña máis ben iba para Muros; e a madeira cando era de aquí do Freixo, 
para o Freixo, para despois ir nos vapores para fóra. Esos eran os 
ghaleóns. Carghaban aquí en Vista Alegre, donde está actualmente a 
fábrica de Moledo, que era a fábrica do Seco, e aquí no Cunchido. Xa 
directamente da fábrica se cheghaba. Como cheghaba o mar alí, tiña 
muelle e alí carghaba e levaba. E o sal viña en barcos para aquí, máis 
ben viña ó Freixo e despois do Freixo viña en camións, cando había 
camións, ou viña embarcado polos ghaleóns para os almaséns que había 
aquí, almaséns de sal para vender. Aquí ó lado xa había un e alí abaixo 
xa había outro. Aquí era a casa do Seco, e abaixo. Abaixo era na casa 
da Ventura. E despois, más tarde dos almacéns, empezaron a vir os 
almacén de construción, onde xa tiñan o sal tamén. 
Entrevistadora: Que había mellor antes?
Francisco: Antes estábamos moi esclavisados e había moito traballo. 
Ó mellor, antes había máis aleghría na xente, andábase por aí adiante, 
íbamos cantando para un lado e para outro e a ver, eso non se oe, non se 
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sinte, non hai nada. Nin sequera se oen as risas nas persoas. Antes había 
carcaghadas na xente para todos lados. Eso é o que encontro de mellor 
antes. Despois do resto, non. O resto xa era un pouquiño pesado para 
todos. Era despois dunha posguerra, unha posguerra... 
Entrevistadora: É curioso, vostede di que era unha posguerra pero que 
había máis risa.
Francisco: Si, eso é moi curioso, había máis alegría e había máis 
traballo e quizá había máis tristesa pero eran todos iguales; para os 
efectos, éramos catro ou cinco, pero éramos todos iguales.
Entrevistadora: As romerías.
Francisco: As romerías, eh, Santa Locadia, Santa Lucía, Socorro de 
Mirás... estábamos alí cantando, logo víñamos para baixo outra vez... 
eran moi bonitas as romerías! San Miguel era un tipo de romaría un 
pouco máis mayor que as outras porque collía noite e día. Toda  noite e 
todo o día. Bastante mellor, a Xesteira... (rise) 
Entrevistadora: Que era a xesteira exactamente?
Francisco:  A  Xesteira  exactamente era eso…  de pasalo a xuventude 
xunta e... bueno, moitas cousas.
Entrevistadora: Por que a todos lle dá vergoña dicir o que é a Xesteira?
Francisco: Porque a Xesteira realmente era o acto sexual que se facía, 
homes e mulleres nunha romería, nesa romería precisamente. Era 
característico esto porque collía todo o día e toda a noite. Había toda a 
noite por diante e eso era a xesteira. “Vas á xesteira”. Daba tempo para 
todo.
Entrevistadora: Recorda a Barriga Verde en San Miguel?
Francisco: E mais aquí na feira do ghando. Viñan uns cantos gitanos, 
viña un fulano por diante tocando un saxofón e anunciando que viñan 
eles, traían se cadra unha cabra atada no carro e esas cousas todas e os 
rapaces todos víñamos detrás daquelo e cheghaban aquí, poñían unhas 
luces de carburo naqueles tempos dúas luces de carburo. Ás veces 
poñían unhas... como lle vou a chamar eu? Argholas, ou algo deso, que 
viñan colgadas nunhas cordas donde facían eles malabarismos deses e 
cousas desas pero, máis ben... como se foran en trapecios, nas anillas 
desas traballaban como trapecios. Era como un circo, exactamente igual 
que un circo. Outras veces, como en alambre, pero moi ben amarrados. 
Entonces, viñan por riba andando, por riba do alambre, ghardando 
o equilibrio hasta o final e cantaban, tocaban e fasían cousas desas e 
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logho pasaban as bandexas para o que lle quixera dar algo. Ó final, 
despois tamén, sorteaban unha botella de coñac ou unha colcha que 
eles tiñan, unha cousa así, pero máis ben xuntaban do que lle botaran. 
Acórdome que a filla de Barrigha Verde decía: “Que chova, que chova 
do norte”, entón botábanlle os patacóns que aínda eran de cobre e mais 
de aluminio e eles viñan collendo todo naquela que tiñan eles posto 
alí. Era moi bonito eso, pero había moitísima xente. En San Mighel era 
distinto, era dentro dun cuberto, fasían un escenario, eran marionetas. 
Poñíanse na casa de... de.... como lle chamaban home? Era barbeiro. 
Pedrás. No cobertiño de Pedrás, abaixo. Eran uns curas, pegábanlle uns 
paos na cabeza a outros e morría o fulano e... “morreu o touro e acabouse 
a peseta”. Terminaba con esa frase. Acórdome deses muñecos como 
facían, era unha cousa para nós nunca vista porque logicamente, un 
muñequiño que falara… porque ahora xa saben, pero nós non sabíamos 
nada. Sabíamos que falaba e andaba, pero non como era o sistema.
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José Nieto Fuentes, 90 anos,
fainos unha lembranza dos
seus anos como gaiteiro

Entrevistadora: Como empezou o gaiteiro?
Pepe: Empesou cun ghaiteiro xa da tres, un que lle chamaban Ferrer. 
Era moi bo ghaiteiro.
Era daí da Costa. E era moi bo ghaiteiro. E había moitas vodas, e 
as vodas, daqueles tempos, cantábase a regheifa, dous fulanos que 
cantaban a regheifa e insultaban ós novios, comprendes? Ó millor disía 
“era unha puta, casastes cunha muller.....” esas cousas, e entonses, para 
evitar eso fomos nós co ghaiteiro, a xente bailaba e acabouse esa, eses 
líos, que había líos eh, bueno. E así, e así che digho.
Entrevistadora: E como iban ustedes a..., ás vodas, andando?
Pepe: Muller, non era, non era en Vigho nin eran na Coruña! As vodas 
eran por acá. Por aí íbamos andar, coño, íbamos a andar.
Entrevistadora: E que orquestas había daquela, sabe?
Pepe: Había unha na Ponte Nafonso, que lle chamaban orquesta Creo.
Aquí hubo banda de música, coño; estuven eu vinte anos nela. A banda 
de Salvador, acórdome, de Salvador. Ti no conocerías, claro.  Pois a 
banda de Salvador, estuvemos vinte anos nela.
Entrevistadora: De onde eran os músicos desa banda?
Pepe: Eran daquí de San Orente, e despois eran da Barreira, da Serra, 
de Tarás; eran do, do arredor.
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Entrevistadora: E a usté quen lle enseñou música?
Pepe: A min enseñoume ese Salvador, si. Pero despois, a música non 
nos daba moito e fixemos unha charanca e aí ghanamos cartos. Estaban, 
coño, estes tres; estes, estaban estes. E íbamos tocar a moitos sitios, a 
Santa Comba, máis ben.
Entrevistadora: E canto vos paghaban?
Pepe: A des mil pesetas cada home. Daqueles tiempos! E moitas veses 
mantidos; moitas veses, comprendes? Eso foi despois, eh, eso foi… eso 
non hai moitos anos, eso foi o resto da banda de música que nolos daba.
Entrevistadora: De que ano podemos falar así des mil pesetas?
Pepe: A banda.... aí no vintesete; despois da guerra empesou a banda.
Entrevistadora: Entonces mantidos ondes vos daban de comer? Quen 
vos daba de comer para ser mantido?
Pepe: Alí, coño! Había comida nas festas. Nas festas de campo. 
Había unha festa que fomos tocar alí á Estrada e despois víñamos para 
Sirimbai, hai un puente colghante enriba para a xente, e alí houbo dous 
días de festa, comprendes? Comemos. Outra ves, chámanlle Pasos de 
Mariñán, pertenese para acá da ría de Betansos me parese, de Betansos 
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ou de Ferrol, por alí era, tamén a mantido. Había, había comida para 
todos e a nós tamén nos daban, ó ghaiteiro tamén lle daban. E así. E 
ghanamos moitos cartos. Moitos.
Entrevistadora: E aquí na romería de San Campio tocaban tamén?
Pepe: Aquí na romería de San Campio tocaba o ghaiteiro de tres, o 
ghaiteiro de tres, para o noso cura. A festa de San Campio o cura tiña o 
prim.....paghaba o primeiro día el; e despois paghaba o víspera de San 
Mighel, outra ves; tiña eso, tocaba.... paghaba o cura, a festa de..... o 
primeiro día de festa, o vinteseis de aghosto e despois na festa de San 
Campio. Nós tocábamos na víspera.
Entrevistadora: E usté que acorda da festa de San Campio? como era 
antes a romería esa?
Pepe: A romería de San Campio antes era.... había vísperas, o mérito era 
o víspera, pero a que viña a San Campio pescábana eh! A maior parte, 
as mulleres non era broma. Porque, porque xa tiña fama San Campio, a 
xesteira, a tal xesteira de San Campio.
Entrevistadora: Porque a min dixéronme por aí que non había tal 
xesteira.
Pepe: Pois dixéronche… chámanlle o nombre da xesteira, o nombre da 
xesteira… era… había millo e a xente, pois iba antro millo, eh. Viñan 
de moitos sitios eh. Viñan…viñan de Camariñas, viñan de Agholada 
con autobuses, do Corme, de Vimianso, que sei eu! de Santa Comba, 
viñan autobuses de moi lexos, de moi lexos de moi lexos,e o mérito 
era o víspera, e a tal xesteira, a tal.... vendían empanadas, había xente 
que vendía de comer, vendían empanadas, vendían.... cousas de comer, 
churros, rosquillas; era unha festa de.... de moita abundansia, sabes? 
Beatriz: Dille cando fostes tocar alá a Santiagho, ao teatro ao couso 
ese.
Pepe: Ah, fomos ó teatro Prinsipal Non van todos eh, non van todos. 
E daquela era Gerardo Esteves o alcalde, non che sona? Aínda non 
morreu, e mais Farruco que aínda o conoses. E  fomos alí e vestímonos 
alghúns de cura e outros de...no teatro Prinsipal, e tocaríamos sinco 
ou seis veces…  foi a festa maior, unhas dose mil pesetas a cada un. E 
queríannos sábados e domingos, pero por culpa do carallo das máquinas 
de traballar o senteno, o da ghaita e mais outro compañeiro non quixeron 
seghir… metíanselle outros en lughares, en Cuns, un lughar moi ghrande 
onde collían moito senteno e non quixeron aproveitar senón metíanselle 
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outros.
Entrevistadora: E foi á escuela?
Pepe: Á escuela algho fun.
Entrevistadora: E a donde foi?
Pepe: A donde fun? Á de Vilar; houbo unha escuela en Vilar. 
Empesábamos de sete anos, de sete a catorce; tíñamos sete anos de 
escuela, e hox, mira o que  cambia a vida, hox van de catro anos e 
ós catorse anos hai moitas e moitos que teñen a carreira terminada, 
fáloche ben ou mal? Empesábamos ós sete e hasta os catorse, tíñamos 
sete anos, hox empesan ós catro que a nosa pequena, coño, xa está indo 
e ós catorse anos hai moitas e moitos, non todos  eh, que teñen a carreira 
terminada, o mundo foi así, o mundo vai labrando para adiante.
Entrevistadora: Alí ao Vilar de donde íban  xente á escuela? De donde 
eran?
Pepe: Eu vivía nos Casais. A andar, íbamos a andar. Andando... todos 
éramos amighos e eu iba recollendo ós compañeiros, entonces levábaos, 

pero andando unha media hora dos Casais a  Vilar, andando.
Entrevistadora: Que outros sitios iban alí á escuela ademais dos 
Casais?
Pepe: Pois iban o lughar dos Casais iba, os Casais, Buiste, Mourelos, 
e Piñeiro, e Vilar, e Cabanamoura e Ouroña; e tamén iban de Banzas. 
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Despois había máis escuela aquí abaixo, había unha na Posa, 
chamábanlle doña Amalia. E despois houbo outra aquí máis tarde, era 
dunha maestra que casou cun de Xallas, cun dos Chamorras, non che 
sona? pois estuveron aí en casa de Lucas. Non che sona que ti es nova.
Entrevistadora: Cando usté era rapás alí xa facían o pampallín?
Pepe: Pampallín?, pois si, eu non sei se non era o primeiro de maio… 
si, bueno, pois había pampallín. Pampallín era unha festa de rapases, 
a brincar, uns cos outros. E non me acordo de máis, era cousa de 
rapases. Saltar por enriba da larada. Claro que había unha larada, unha 
chasqueira. E os rapases a saltar, a saltar por enriba da larada.
Entrevistadora: Que é unha chasqueira?
Pepe: Unha chasqueira é unha larada, carallo! Con paus e lume, 
chamánlle a chasqueira. Un montón de leña con paus, con paus; 
e encedía o lume e despois a saltar os rapases dun lado para outro. 
Chamábanlle a chasqueira. 
Entrevistadora: E iban cantar tamén o aghinaldo?
Pepe: Temos ido coño! Si, temos ido. E eu fun co bombardino, este que 
está aquí, este que está aquí co saxofón, o pai de Pepe do Marquiño, co 
saxofón, co saxofón, eu co bombardino. E éramos, éramos....desaoito ou 
vinte, homes e mulleres, ensaiounos Victoriano de Fermín, conoseríalo? 
Morreu non hai moitos anos, pois ese cantaba ben e ensaiounos, veunos 
ensaiar a Vilar; e unha… de Tomasa, a María de Tomasa, cantaba moi 
ben moi ben; e outra, moi ghuapa, moi ghuapa, que lle chamaban 
Palmira, irmán do que estuvo… do coxo,  que estuvo en casa do... alí na 
Serra na das fotografías… cantaban as dúas moi ben, moi ben, moi ben 
ben, e cantábamo-lo aghinaldo.
Entrevistadora: Por onde ibas cantar o aghinaldo?
Pepe: Pois, cheghamos ir ó Cruseiro de Roo, á Serra e despois  San 
Orente. Desde Vilar todo por aí. Ensaiounos Victoriano, e despoise 
tamén o tuvemos a comer con nós. Hubo dous días de festa. Tíñamos 
un que se chamaba... “Tés a cariña tan salameira, e feitiseira que xenio 
dá, tés a cariña tan salameira, que  feitiseira que xenio dá, la,la, la, la, la, 
la, la”. Pero as mulleres, había que velas.
Despois “Ai miña prenda, ai meu Xesusiño, ai meu pobriño que lindo 
está, ai meu pobriño que lindo está”. E ahora vai a muiñeira. As mulleres, 
a cunchas; os outros todos con cunchas e panderetas. E nós o ghaiteiro, 
a muiñeira. E alghúns a bailar.
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Entrevistadora: E que lle daban a cambio a xente?
Pepe: Carallo! Daqueles tiempos hubo mulleres que daban unha 
dosena de ovos e era moito, era moito! Unha ves na Carballeira, na 
casa de Carballeira, a nai, a soghra desa que.... de Manolo, chamábanlle 
Josefa Lourido Álvarez, a nai de Manolo, dounos unha dusia de ovos e 
daquela era moito, sabes? E despoise xuntábanse todas; despois íbanse 
pedir cartos ,o que daba cartos daba; outros daban ovos; outros daban 
outras cousas e..... de moito carallo!, quen me dera aqueles tiempos! E 
o sabido, sabido.
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Entrevistadora: Unha anécdota?

Manuel: Pois mira, cando eu era rapas de des, de nove,… á quinse 
anos, vivíamos cos abuelos, e mais con meus pais, pero quen mandaban 
naquelas épocas nas casas, eran os abuelos; había que pedirlle todo ós 
abuelos. Porque meus pais viñan cos cartos e entreghábanllos á súa 
nai, á nai e… pidíamosllos ó abuelo. E o abuelo disía… dábanos pois 
moi pouco e nós disíamoslle “déanos algho máis, ho!” e el disíanos 
“non, porque mirade, a vaca ten catro tetos, e hai que muxir polos 
catros, porque si lle arrancamo-los tetos, a vaca deixa de dar leite”. E 
claro, hasta así, pois a edá de desaseis anos que empesei a traballare 
e… dábaslle algho ós abuelos e deixabas algho para ti. E así era a vida 
dantes. 

Unha anécdota relatada por
Manuel Blanco García,
de 66 anos 
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Domingo Pedrosa Paz, fainos 
unha reflexión da vida, logo de 
falarnos da súa mocidade 

Entrevistadora: Canto tempo foron mozos a súa muller e mais  usté 
antes de casarse?
Domingo:  Seis anos 
Entrevistadora: E  cando se vían?
Domingo:  Víamonos… unhas veces… ó jueves , sábado e domingo;  e 
cando había festas, os días de festa tamén cando íbamos.
Entrevistadora:  E como iban ás festas? Como iban ás festas?
Domingo:  A andar. Víñamos tamén a andar. E cantando polo camiño. 
Moseábase ó cheghar á porta e mais xuntos polo camiño. Pero,  o que 
traía moso cantaba, o que traía mosa cantaba…  ou falaba. Non o conto 
ben; o que traía mosa viña falando a mosear e os que non traían mosas, 
compañeiras, viñan cantando… polo camiño todo,  desde que salía da 
festa hasta que cheghaba á casa.
Entrevistadora: Como se realizaba a petición de man, como lle dicía 
vostede á súa muller se se quería casar?
Domingo:  Coa boca. A falare, a falar con ela; disir “ bueno, pois 
casamos”. Se asetaba de casar, poise falábamos cos pais, cos dela; cos 
meus non falaban. Falábamos cos dela. E quedaba asetado, poñíamo-lo 
día, falábamos co cura… e namais.  E despoise , invitábamo-la xente, 
a que nos paresía. Eu invitei a todo o mundo para selebralo en ghrande 
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porque veu moita xente: fomos sete!
Entrevistadora: E que reghalos se fasían?
Domingo:  A min, ningún. Reghaláronme un gharsé, despois de casar.
Entrevistadora: E acórdase cantos invitados levaba? Cantos invitados 
foron á voda?
Domingo:  Non che digho que fomos sete! Eu levei sete invitados. Ou 
sinco; sinco invitados e nó-los dous, sete.
Entrevistadora: E que comeron ese día? Cal era o menú?
Domingo:  Ai! Eso si que non macordo. Me parese que comemos un 
ghiso… darrós… un ghiso de gharvansos, uns callos; callos, carne 
asada e… e despois… despois namais! Na…, na casa da novia.
Entrevistadora: A que idade comezou a escola?
Domingo:  A escuela…estábamos todos xuntos, rapases e maiores, 
outros na media e outros empezando, empesábase á escuela de sete 
anos; en canto non tiñas  sete anos non podías ir á escuela e salíase de 
catorse anque non souberas nada, aínda que foras analfabeto ós catorse 
anos fóra e antes dos sete non che admitían. Eu estuven hasta os catorse. 
Na da Toxeira.
Entrevistadora: Como ía a escola?
Domingo:  A andar e descalso; clavábamos chatolas nos pés, despois 
coxeábamos e así.
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Entrevistadora: De onde eran os rapaces que ían a escola? 
Domingo:  Os rapases eran todos da Corgha, de Villardigho, da Toxeira 
e mais da Ponte.
Entrevistadora: E que estudiaban?
Domingo:  Estudiábamos Historia Saghrada, Historia de España... 
Empesábamos co Silabario… co Silabario e do Silabario pasábase ó 
Catón, un libro que lle chamaban o Catón  e despois así que saliras do 
Catón, pasábase a Historia de España, Historia Sagrada, Manuscrito e 
así. Eses libros dábannolos na escuela, non había que compralos. De 
cada ves que tíñamos que estudiar unha leusión do que fose, dábanno-lo 
libro para estudiar. Despois quedaba alí outra ves para outro día.
Entrevistadora: Tiñan actividades?
Domingo:  Actividades… actividades non había nada, non había nada 
máis que eso de aprender a ler e a escribir e cuentas, multiplicar, dividir, 
restar, sumar e nada máis… e ver alghún problema, pero…poucos, non 
era coma ahora.
Trompos, a maise… estalotes de bieiteiros, un árbol que hai e… aí 
diante xa. Sacábamoslle o miolo de dentro, e o que tiña moito miolo, 
quedáballe un burato ghrande e fasías unha baqueta para meterlle polo 
burato claro e salía o… o tiro polo burato “booom!”, como se fora un 
foghetiño, e tirábamos os uns ós outros. Había boghas de sebo, había 
boghas de sanguiño, habíaos de… follas de viña, envolvías unha folla de 
viña, enroscadiña a aquelar… que lle coubese polo burato e botabas por 
aquí, e salía polo outro lado e quedaba… quedaba a que botabas aquí, 
quedaba dentro, e a que xa estaba salía, e dispois volvías á mete-la outra 
e estalaba ben, e se che peghaba unha bogha desas que estalaban ben, se 
che peghaba nun oído doía que nin dios, como se fora un tiro, de verdá. 
Pero… á “churra, churra”, poñíase… aí arrimado á pireira poñíase de 
pé, aí arrimado a ese asulejo, e dispois os outros ca cabesa metida no 
lombo, un máis alto, outro un pouquiño menos e dipois os de atrás 
“churra, churra! Monta la burra!”. Tras! Ibas correndo, montabas… se 
podías montar hasta o de adiante de todo ben, se quedabas no de atrás, 
ó querer montar os outros dous ou tres que… que eran do mismo xogho 
xa non tiñan por donde, xa perdían e habían que poñerse os que estaban 
xoghando, e poñerse alí e salían os outros. Pero unha chea de veses, 
había alghún que saltaba moi ben, poñía… ó último que estaba… ó 
primeiro que estaba na fila, e dispois os outros iban atrás, quedando 
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ensima, pero si saltaba o… primeiro, si xa non saltaba ben e quedaba 
xa no lombo do primeiro, dispoise… xa non tiña por donde saltar os 
demais, e había que apoiar… E xoghába-lo trompo, fasías un sirco, e o 
trompo, botába-lo a bailar e tiña que bailar en dentro e tiña un... cando 
acababa, e… salía, tiña que salir pa fóra, se non salía para fóra deixábalo 
alí e dispois os outros, tras! Por ensima, hasta que perdeses. Eran os 
xoghos que tíñamos, o que tíñamos… Formábamos bandas de música 
e así, pasa-lo tempo así. Dispois as mosas cando eran mosas pois… alí 
en Villardigho no campo aquel que hai alí, que lle chaman “o Campo”, 
alí tocaban a pandereta, cantaban e bailaban ó son da pandereta; alí, 
detrás da casiña aquela donde viveron os de Villardigho, ti non sabes 
onde é a casa? Bueno, pois alí, había unha eiriña, e naquela eira tocaban 
a pandereta e… hasta viñan da outra banda e… mosos e as mosas e a 
bailar alí.
Entrevistadora: Moi ben. E que días había cine?
Domingo: Os domingos e os sábados; pola semana non había case, non 
había nunca, ou non habería eu non sei, que non vivíamos aquí pero… 
pero non, polo que eu ghoberno non, non había máis que sábados e 
domingos, cando iba a… a juventú. E se había baile, ibas a un baile, 
bailabas, cantabas, … e dispois, ibas de mosas, se a tiñas, se a tiñas…! 
Porque o que non a tiña non iba eh! Nunca foi un que non tuvese mosa 
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ás mosas. E o que a tiña, iba cando podía, cando lle cadraba.
Entrevistadora E canto valía a entrada do cine?
Domingo: Ai pois… moito, miña filla! Que pouco se podía paghar. 
Valía… valía… unha sincuenta as mulleres, e dúas pesetas os homes. 
Dispoise subeu a tres pesetas os homes e a dúas as mulleres, e dispois 
eu xa non fun máis; como casamos, xa non… xa non sei que presio 
tiñan. Pero mentres que… era solteiro era así, e para… para ir alghunha 
ves e… tiñas que escapar para non lle paghar o sine á mosa, tiñas que 
escapar para non lle pagha-lo baile, porque se tiñas que pagha-lo teu e 
mailo da mosa, eran moitos cartos! E non había! Había que ir ás piñas, 
e pra vender… para levar a vender a Noia. A tirar polos pinos arriba, 
tras, tras, tras, … alá arriba. Estabas… estaban as mosas alá no alto 
de Vilar e sentíalas cantar aquí, cantar enriba dos pinos, mulleres eh! 
mulleres… non che nombro quen era porque dispoise queda ghravado 
e sabe-la vida de todo o mundo. Pero… pero eran mosas que cantaban 
alá polo Formigheiro! e alá pola ponte de Carrasido! A cantar… bueno. 
E os homes… tamén cantaban pero… os homes inda se cambiaban dun 
pino para o outro, disde aquí á aquela porta… arrebolábanse eh… sin 
baixar, sin ter que baixar abaixo e volver a subir por aquel… xa se 
cambiaban. E había que andar así, comprare… ir á leña ó monte para 
levar… e vendela, e dispois levala a vender en ghamelas, en barcos 
a Muros e a Noia e… e senón pois… ahora en ves de… vendermos 
nós a leña, véndennos á nós os do pueblo o ghasoi, para as cosiñas, 
cosiñas de ghas, e antes eh… tiñas que ir levarlle as piñas pra ensende-
lo lume e as hachas para botarlle dentro, para as casiñas de Noia todas, 
pobres e ricos. Poñíala así en montonsiños, así… así de pé… as hachas, 
des ou dose hachas, unha dusia, e se cadra dábanche unha peseta, 
outras veses eh… unha sincuenta, outras veses dúas pesetas, seghún… 
seghún a venta como fose mais a falta que tuveran dela. E fasías sinco 
pesos ou des e xa comprabas o millo para a semana; pero dispois o 
millo empesou a valer corenta pesos o ferrado, e traballabas toda… 
todo o mes para comprar un ferrado de millo, senón… ibas pidir, e 
non che daban nada, mandábanche con Dios. Había que ir cas vacas 
polo monte, as vacas seibas e víñache o ghardamontes e… e metíache 
unha multa se che collía ou berrábache eh… que ghardáballe o monte 
dos ricos tamén. Os que eran ricos, eses tiñan todo metido no… no 
ghuardajurado, e os demais bueno! Nin ghuardajurado e iban… viñan 
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recorrendo polo monte cun correage así… crusado, para saber que era 
unha autoridá, e se che vía pois… pero bueno. Éramos rapases. Dunha 
ves díxome a min un: “que che parese, oh?”, porque… fixemos unha 
larada no monte e prendeu… e dipois ardeu o monte, moito monte, e 
pois eh… estábanos eu mais meu irmán Marselino cas vacas, alá arriba 
nas pedras de Cando e dixo, “cal de vós foi o que peghou o lume alá 
na Florida?”, e díxolle meu irmán, díxolle, “foi este ho, non sabía o 
que fasía, é un rapas”; “ai fostes ti, ho!, e que… que che parese, ho?, 
se che colleran e che meteran en depósito, no depósito que?”, e dixo, 
“e lo, pero non cabía porque eu”, había unhas luses de carburo que 
tiñan un caldeiriño e metíaslle aghua e dispois no choio onde tiña o 
carburo, na aquela… aghua, sin que lle entrase dentro pero coa friax, 
co frío, o carburo íbase ghastando e alumbraba as bughías do… e eu 
pen… aquel chamábanlle o depósito, o depósito da lus; eu pensei que 
era eso, díxome que me metían no depósito pero eu non cabía naquela 
cousa, que non sabía eu que había o depósito que lle chamaban ó… ó 
calaboso, á cársel. Si, neniña, si… pero eu, eh… teu pai non se acorda 
deso, teu pai é moito máis novo, xa naseu cando foi da gherra, dispois 
da gherra non eh?… Dispoise, así que acabou a gherra de España, aquí 
de España, de Franco, puxéronse á rasión, tíñámos que ire… á cola, 
poñerse á… ós sitios, alá á… á Vilaverde, e a… a Cando, que daban a 
rasión e dábancha; un quilo de asúcar, ou dous…, seghún os que fosan 
na casa. Tíñamos unhas cartillas co nombre de cada un, como se fora… 
a documentasión, bueno; había que levalas, o libro ese, as cartillas eh… 
“cantos sodes na casa?”, “tantos”, “pois para tanto, tantos”, un litro 
de aseite ou dous, un quilo de asúcar ou… tres, dous ou tres quilos de 
foriña, pan, un boliño de pan, se daban o pan de vacasións, e… e tiñan 
que escoller así, había que marcar… cando, había que indicar cando, se 
cadraba de mes en mes, e se cadra de dúas veses ao mes, ou… depende. 
E tiñas que te-la cartilla de rasión para sabe-los que eras e levala claro, 
para colle-la rasión. E logho! Para pan e para todo! Non che… mira… 
a aghua … non cha daban á medida pero… o resto todo, todo. E o que 
era rico, se cadra collía dúas veses e o pobre ningunha, érache unha 
desghrasia! E…
España é ghrande e libre. Non había nada e era ghrande e libre. E dispoise 
a cansión e veña. E… o millo carísimo, ghanaba o… o que ghanaba un 
sueldo moi bo, moi bo, moi bo, dúas sentas pesetas no mes, ó mes! 
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Dúas sentas pesetas eh? Que non eran dous sentos euros, eran dúas 
sentas pesetas, e valían máis que hoxe mil euros, vivíase millor con elas 
que nunha casa de xente; nós, eh, na nosa casa éramos onse, mira ti que 
podía… e ghanaba meu pai dúas sentas pesetas, para comérenos onse. 
Había que estrica-las patas e ir á montaña e a estraperlar, compralo a un 
presio e vendelo en Noia a outro; e tiñas que… ibas nos lunes, e jueves, 
ou no martes a Noia; ibas no miércoles, jueves a Noia; ibas no viernes, 
domingo a Noia, e así, seghido. Viñas carghado para abaixo e dispois 
tiñas que o levar alí e dispois pa arriba ibas libre pero cun cacho de… 
de pan, de boroa nunha bolsa, e… un bolo do pote que lle chamaban 
pichóns e era na… Nas Pedreiras escapáronlle unha ves a túa tía Juana 
de Santa Cristina, os pichóns a tombos por… levaba uns bolos do pote 
e… e caeulle, levaba un saco na cabesa así de millo… e caeulle, foi polo 
herbal abaixo, bruuu, bruuu…. E túa… túa avoa a chorare, a chorar 
“aiii, o noso pichón, o noso pichón”, que pichóns eran os bolos do pote, 
marcharon a… a tombos!. E era o que se comía así, e sabía moi ben 
eses… eses pichóns. Si… ai, ai, ai.
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Outiense con máis de 90 anos,
recórdanos San Campio e
cántanos unhas cancións 

Anónimo: Pois mira, San Campio era que viña unha chea de xente de 
moi  lonxe aquí, pero  viña de moitos sitios e viñan a andare e xa viñan 
o antevíspera e estaban o víspera  e o día, pero eu que sei, pasábase 
moita cousa de traballo, muller, traían se cadra cabalos e fasían cabases 
de toxos picados con herba pra lle botar ós cabalos, os traballiños do 
mundo pasábanos daquela.
Entrevistadora:  E de onde viña a xente?
Anónimo: Donde viña? Viña dalá da parte de, desde Muxía e de See, e 
de Finisterre á banda toda dalá das Rías Baixa todas, que das Rías Baixas 
veu sempre moita xente, que aí había moita cousa de bruxería,non?, 
de...botaban, eu que sei que lle daban á xente e poñíana mal da cabesa.
Entrevistadora:  E usté veu botar o mal cativo fóra?
Anónimo: De medrarlle a barba nada. El está embalsamado e son os 
ósos. Veu das catacumbas de Roma, que estaba escondido alá nuns 
sitios oscuros que senón levábano, pero aquí houbo un que era o que 
viña, o que fixera a ighlesia, chamábanlle o “arsidiano”, don Francisco 
Javier de Salada, e ese arsidiano dixo: “Hei de traer un santo pra aquí 
que ha de dar pra os outros todos, un santo moi milaghroso, heino de 
traer pra aquí”, e foi o que veu trae-lo santo ese pra aquí.E despois un 
arzobispo de Mondoñedo que veu que este santo, que viña unha chea de 
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xente e o santo que sanaba á xente e fasía..  foi moi milaghroso sempre 
o San Campio eh, fasía milaghros como o apóstolo ou outro calquera 
que os fixera ben. Digho eu, o arzobispo ese despois quitoulle non sei 
se tres dedos ó santo dun pé,  e fixo un de madeira, pero como desía un 
día o da tele “ non funsiona”. Ese non fai milaghros coma este. Nada.
Entrevistadora: E medráballe a barba a San Campio?
Anónimo: Que va muller! Eso é un conto. De medrarlle a barba nada. 
El está embalsamado e son os ósos. Veu das catacumbas de Roma, que 
estaba escondido alá nuns sitios oscuros que senón levábano, pero aquí 
houbo un que era o que viña, o que fixera a ighlesia, chamábanlle o 
“arsidiano”, don Francisco Javier de Salada, e ese arsidiano dixo “Hei 
de traer un santo pra aquí que ha de dar pra os outros todos, un santo 
moi milaghroso, heino de traer pra aquí”, e foi o que veu trae-lo santo 
ese pra aquí. E tuvo aí pero hai anos xa que estuvo aí ese santo, eu non 
sei xa, non me acordo xa en que ano veu eh, pero hai moitos anos...
Entrevistadora: E contábanme dun home de aí de Noia que tiña unha 
mosa....
Anónimo: Ai!, pero eso foi ahora... foi ahora hai pouco tempo aínda, 
eh. Era un sobriño dun cura… Era o sobriño dun cura, e tiña unha mosa, 
e a mosa ós da casa non lle ghustaba, non lle ghustaría por alghunha 
cousa, e el tuvo outra, non? e no víspera de botar as munisións ca que 
lle querían foi a xunto a primeira, á que iba el antes a xunto ela. A outra 
levouno adentro e el, o que lle dou a beber non sabe, doulle unha cousa 
a bebere e púxoo loco perdido, mataba a xente; eso, mataba a xente. 
Rompeu a roupa toda e... e mataba a xente e despois... sandar sandou.
Entrevistadora: E como conseghiron que sandara?
Anónimo: Lavouse ele na fonte do Rial, a lavar a lavar… que aínda o 
cura vello aghochábase e todo. Que Dios non arrede eh.... que mataba 
á xente toda...Estaba loco perdido, lo de un,quen sabe o que lle dou? 
Como hai ahora a drogha habería outra cousa pra tomar... E el sandar 
sandou eh?, e todo o mundo tiña moito medo peero... E tuveron eh... 
bueno, o santo este milaghros… fixo moita cousa, mira que teñen vido 
desde aquel monte, que cheghaban aí e vistaban o santo e non querían 
vir… Traíanos atados. Chamábanlle o monte da Pena e viñan atados 
nunha escada e despois cheghaban aí e andaban con eles ás voltas, á 
redor do cruseiro... sinco para un lado... e non sei se eran sete se nove 
para o outro... e andaban así e... eu que sei... resaban un padrenuestro 
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e... o caso é que ían visitar o santo e eles...
Entrevistadora: E ó Rial a que iban? Ó Rial, a que se vai?
Anónimo: Mira, ó Rial iban... mira a do Rial tamén era moi milaghrosa 
de Dios. Antes non era como ahora, que non había médicos nin cousas 
desas, non... Había médicos pero non fasían a sesárea e morría a criatura, 
así que pasaban tres días a criatura xa non vivía que morría, e maila nai 
se cadra... E veu un día un... e eso aínda , non sei se non está vivo, o 
que viñera, bueno, non o que nasera... me parese que era de Lantarou.  
Mira, non é de creer, veu, tocaba na campaniña do Rial e resaban. 
Desían: “Hai que resar tres avemarías que está aí unha muller pra parire 
e debe estar moi apurada e hai que resare”; e resaban. E resaban tres 
avemarías á santa e desíanlle: “Ahora dio-la libre logho e dio-la saque 
desos traballos e dio-la libre logho”... E cando iba… el veu polo pasos 
de Berres...que ti sabes donde son, aqueles pasos que había de pedra... 
e el, cando cheghou á casa, estaba ben a mullere e maila criatura... E eu 
sabía de quen era e non me acordo ahora...de quen era de Lantarou... e 
sabía de quen era muller... O caso é que el... por eso que aí teñenlle unha 
fe tamén tremenda, eh...
Entrevistadora: Que era ir á xesteira?
Anónimo: Á xesteira... levaban a xente á forsa pa lle faser o mal, non?... 
e collían a calquera que había que ter coidado. Un día estaban aí unhas 
da nosa casa nese… donde hai aquel alambriño... colleron a dúas e elas 
colleron unha manchea de terra no chan, botáronllo ós ollos... Miña filla, 
marcharon... pero tuvéronse que aghochar que senón matábanas... Pero 
andaban así neses plans como ahora... como andan así eses droghados ou 
así, non sabes?... E era... bueno... eu non me quero acordare dos mundos 
de antes o que eran, eh?  Porque tense pasado moitos traballos muller, 
e a cantare…andaban a cantar sempre... Cantar moi ben cantaban, eh…

   San Orente e mais San Campio
    están xuntos no altar,
   San Orente foi obispo
    e San Campio militar.

Entrevistadora: E como cheghou aquí San Campio?
Anónimo: Nun carro de bois, trouxérono nun carro de bois desde 
Santiagho. E viña embalsamado, unha cara morena e unha corona de 
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flores doradas, así posta arredore... E tiña un vaso, un vaso de... que ten 
alí. É de plomo o vaso... e foi donde a mullere lle botou a sangre de...
de cando o mataron e teno alí acheghado a el; aquel vaso que está alí, 
cara arriba, de plomo, é donde a muller lle botou... San Campio tivo sete 
fillos eh, estuvo casado e tuvo sete fillos... 
.................................................................................................................
Entrevistadora: E como se facía antes aquí o pampallín?
Anónimo: O pampallín fasíano de palla, fasían... ataban... nunha 
palanca ataban unha pouca palla, que a palla era ghrande, era de pan de 
senteo ou de trigho, pero atábana cuns cordeles ou así, ou con bimbios 
se cadra... que cordeles... daquela xa non había cordeles, e andaban cos 
pampallíns aqueles en alto por aí polos camiños e desían “ó pampallín 
ó pampallán...” aínda hai pouco, eh, que andaron por aí por esas pistas.. 
“por antre o trigho ven o pan, espighas como carballos e os ghrans 
como bughallos”...E andaban así, e ríanse...(Cantando)

 “Voy por alta mar, me recuerda tu querer
 Vuelvo la vista hacia atrás y sin poderte valer
 Arde el mes de abril, ay de abril
 Si quieres ghozar vente conmigo a vivir 
	 Ghozar	niña	hermosa,	serás	firme	en	el	querer
 Tú serás mi encantadora no me harás padecer, padecer..
 Yo te quisiera, más te amo yo
 Y toda la vida paso suspirando por tu amor.. “
 Hai tan bonitos...

Entrevistadora: E ó pampallín, quen andaba? Todos os rapaces...?
Anónimo: Os rapases ghrandes todos. Andaban polos camiños, por aí 
adiante... Era o último día de abril, porque nós estabamos apañando 
herba naquela leira de xunta Os Pasos, que tíñamos alí unha leira aínda 
ghrande, e, e pasaba a xente para Berres, que era a Crus de Maio en 
Lantarou. Aínda ninguén sabe o traballo que se pasaba cando morría 
calquera e había que ir buscar as caixas. Había que as traer desde Berres 
na cabesa, pasar Os Pasos con elas, cun farol. Había que pasalo, vir desde 
Berres, baixar por aquel monte cun faroliño ensendido, que viñamos de 
noite se cadra, e pasar Os Pasos ca caixa na cabesa, que eu teño ido 
buscar aínda moitas, eh! E cheghar, e un día cheghamos con unha e non 
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sirveu. Ela viñera morta de Santiagho, que era tan ghorda... Houbo que 
a ir cambiar outra ves.Porque non cabía nela. Houbo que faser outra 
máis ghrande. Fasíanas na casa de... dos de Inosente de Berres.
Entrevistadora: Pero non as tiñan feitas de antes?
Anónimo: Pero as que era así disconformes, ghrandes...Eu non sei se... 
Aquela non me acordo despois se tiñan outra feita... Tuvéramola que ir 
cambiar de noite, e mira ti, todo por eses carreiros abaixo acheghados a 
aquel monte, que non era como agora vir por esa carretera, por aqueles 
carreiros de monte... Íbamos se cadra tres ou catro e remudaban, pero 
para pasala tiña que ser unha persona que... porque nos Pasos había 
aínda moita aghua e era moito traballo pasar e non caer con ela, eh! Que 
non era coma aghora.
Entrevistadora: E como avisabas a xente, ós familiares de lonxe?
Anónimo: E mandábaselle recado. Iba unha persona dicirllo. A moi 
lonxe nos se iba, eh! Porque, quen iba a lonxe levar recado? que non 
había coche, nin había nada.
Entrevistadora: E como se pasaba a noite de vela?
Anónimo: Resábase o rosario e... e así outras oracións, outras oracións 
tamén co rosario.
Entrevistadora: E non daban nada de comer en toda a noite?
Anónimo:Daban unha copa e mais un pedasiño de pan ou de brona. E 
ti pensas que me acordo como era unha orasión que se resaba cando se 
resaba o rosario, muller? Síntoo. Non me acordo aghora como era.

Por tu pasión, Jesús mío,
Virgen de la Soledá,

de las penas del purghatorio
a esta alma librá.

E resabamos así des avemarías, e eso mesclado co rosario, e mais outra 
oración, que non me acordo aghora como era.
Entrevistadora: Os familiares non comían na casa do difunto?
Anónimo:Unha persona fasíalle unha pota de comida, e o que quería 
comía, pero os da familia namais. E así. Antes xa non iban casados para 
moi lonxe, casaban por aí serca uns cos outros.



IES Poeta Añón

45

San Orente e mais san Campio
están xuntos no altar.

Un pouquiño máis abaixo
Está a Virgen do Rial

E así. Aquelo era....a ghloria no mundo.
.................................................................................................................
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Entrevistadora: E ían cantar o alghinaldo?
Anónimo: Ai! Tamén o cantábamos... (Cantado)

  “A Belen camina la Virgen María
   lleva San José en su compañía
  compañía más noble no la pudo hallar.
  Se fueron andando en conversación
   hablando palabras de gran atención
  palabras muy santas dignas de alabar. 
  Si  quieres esposa que aquí nos quedemos
   a amparo del cielo algo tenderemos
   que una noche sola buena es de pasar “

E cantaban así...

  “Se arrimaron a una peña de una fuente fría 
  donde canta la culebra, la serpiente respondía.”

Entrevistadora: E por donde ías cantar o alghinaldo?
Anónimo: O  aghinaldo non o cantabámos dese… non era así... E o 
alghinaldo como era?

  “Llora un niño más hermoso que un sol bello
  El dice que tiene frío, el pobre dice está en cueros.
  Pues dile que entre, se calentará 
  Aunque en esta tierra no hay caridad,
   entre el niño y....se sentó...(risas)..

Do Niño Jesús. Disía:

Ai	fillos	de	Tines,
vir todos acá

a ver o meniño
que na cuna está.

Vinde a ver o neno,
que é o mesmo Dios.
El enxugha o llanto
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Puñendo sus ojos.
Viva, vivan paisanos e creghos,
que o meniño viñeron honrar.

Viva a fe dos cristianos ghalleghos,
que é máis quente co lume do lar.

Viva a fe dos cristianos ghalleghos,
que é máis quente co lume do lar.

E non é bonito tamén?

De la Sierra para arriba,
de la Sierra para arriba,
de la Sierra para arriba,
de la Sierra para arriba

todas son buenas muchachas,
hijas de buena familia.

En el cielo no hay faroles,
que todas son estrellitas.

Bendito sea la madre
que las parió tan bonitas.

Bendito sea la madre
que las parió tan bonitas.

El cielo de La Coruña
está cubierto de blanco.
Por eso las coruñesas

menean su cuerpo tanto.
Por eso las coruñesas

menean su cuerpo tanto.

A la puerta del cielo
hacen zapatos

para lo angelitos
que van descalzos,
que van descalzos,
que van vestidos
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a la puerta del cielo
hacen vestidos.

Viva Noia pequeñita
con su nuevo malecón.

Santiago con ser Santiago
no tiene comparación.

Santiago con ser Santiago
No tiene comparación.

Sementei na miña horta
semente dun repollo.

Naceu unha vella careca
cunha bataca nun ollo.

Viva rumboia, rumboia viva,
viva rumboia,

que sexa noche y día.

.................................................................................................................
Entrevistadora: Como era o seu vestido de noiva? 
Anónimo: Un vestido asul marino e mais un abrigho asul marino, 
paresido ó vestido, e un velo na cabesa e namais.
Entrevistadora: E ghardou o vestido ou despois andaba con el?
Anónimo: O vestido andábase con eles despois. Eran vestidos feitos 
coma outro vestido calquera. Tiña así por aquí un... un volantiño de... 
e un camisón. E o abrigho tamén era un abrigho xeitosiño. Comprárao 
en Noia.
Entrevistadora: E o vestido fíxoo?
Anónimo: E... claro, fíxéronmo, que miñas tías, unha era moi boa 
costureira, eh!, iban coser.Non era como aghora que... xa se iba traballar, 
e ala!
Entrevistadora: Ó día de casar a traballar?
Anónimo: Ó outro día xa traballabas, si. Era moi diferente ó mundo de 
aghora, moi diferente.
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Entrevista a
María Anélida Sieira Caamaño, 
de 76 anos

Entrevistadora:  Como repartías o pan?
Anélida: O pan, cando vin para aquí, repartíamolo cas bestas. Tres 
anos, fun cas bestas co pan, co meu avó, repartindo. Íbamos por aquí, 
a Villardigho, baixábamos á Corgha e íbamos por Canselo, ó Pomare, 
a Vilar de Cando e a Cando; e despois á casa; o martes. E o miércoles, 
íbamos a Santa María de Roo, por aquí ighual e baixábamos a fonte, 
pasábamos a ponte vella para alá e íbamos por Mirou… ó Cotiño , e 
por Mirou arriba, a Roo e a Castro. E víñamos de volta, baixábamos 
por Vilaverde e Aghrelo. E víñamos para a casa a cabalo outra ves. E no 
viernes ighual, para Cando na misma; e no sábado igual; e no dominco 
non repartíamos.
Entrevistadora: E a pé non recorda repartir pan?
Anélida: A pé… por aquí; levábao por aquí abaixo á cabesa e repartía 
Juana, non repartía eu; e os días que ela non podía ir, pois iba eu. Nun 
cabás, pola Posa arriba, hasta Sasido e ó Canle e a Ousesende e por alí 
abaixo por Quintenla, o Cruseiro, a Seara … por alá arriba.
Entrevistadora: A que hora fasías o pan?
Anélida: Pois ás dose, ás des da noite botábamos ó forno, pero leváballe 
máis tempo que este forno e hasta as tres da mañán non nos deitábamos 
e ás sinco xa estábamos a pé. E eu xa marchaba de noite por alí arriba 
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por ese pinare, eu soliña ca besta e a corda porque eu era moi medosa 
pero eu despois, eu non tiña medo ningún, ningún, eh, mira ese pinar 
todo, pasarías moitas veses por aí; iba eu soliña, eh, eu soliña
Entrevistadora: E como vía?
Anélida:  E ver vía. Iba a bestiña e a corda e eu vía e levaba un saco de 
pan hasta o Formigheiro, empesaba a repartir no Formigheiro e acababa 
en Villardigho, un saco de pan ó lombo, na besta sola; iba eu sola ighual 
hasta que despois tuvemos o coche. Pero despois repartíamos co coche, 
pero cheghábamos ós portales do Enxido e a Vilar de Cando non había 
carretera, entonses alí nos portales do Enxido eu collía un cabás con 
setenta quilos de pan, os setenta quilos de antes que non eran, eran de 
oito sentos ghramos polo Pomar arriba hasta Vilar de Cando. E o meu 
home iba na volta e iba aparcando o coche. Así andábamos, a repartir 
desa maneira.
Entrevistadora:  E a escuela?
Anélida:  Cando fun á escuela eu? Eu á escuela viña, eu era de 
Cabanaloura e viña á escuela a Vilare; e  cando iban os regheiros cheos 
xa non viña, non podía pasar e cando cheghaba o mes de maio tíñamos 
que quedar na casa para sacar as vacas a labrare que botábamos sesenta 
ferrados de terra, traballábamos sesenta ferrados de terra. E despois 
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íbamos, cando íbamos a xornal, primeiro botábamos o noso e despois 
íbamos  cos outros
Entrevistadora: E de onde sacabas o esterco para tanta terra?
Anélida: Tíñamos vacas, sinco vacas e… tíñamos  sinco vacas e beserros 
e porcos e era, sacábamos e íbamos ó monte a apañare e baixábamos 
cando cheghaba o mes de maio fasíamos catro viaxes cos dous carros. 
De batume, traíamos oito carros no día, dous polo almorso, dous ó 
xantare e dous á merenda e dous á noite. Así, así seghido a traballar 
disde os dose anos, disde os dose anos traballando así. Fun, fun ó xornal 
cavare a unha casa e eu, eu aínda  non era, non iba ó xornal, que  miñas 
irmáns viñan para Ghendae e despois pasou alí un vesiño e díxolle a 
mamá: “ pode vir Anélida”; “Anélida non vai, oh, que…”; “ai vén, , que 
ela pode vir”. E fomos cavar a unha leira dun ferrado, alá a Castelán. 
Tiña dose anos e iba eu e mailo vello, que éramos os que  tíñamos para 
faser a ripada, pero o vello pouquiño fasía, namais que fasía a cabesa do 
regho e eu ripaba polos dous. E á mañán aínda nos deron unha filloíña 
de trigho, un cacho dunha filloa de trigho cunhas sopiñas co café, non 
se falaba deso; e cando cheghou a hora de comere, despois fomos para 
comere, e había carne . Pero eu carne non me iba e pouseina arrimada a 
min antre a herba; e cando os outros durmían boteilla ós cans. Pero eu 
seghín traballando ighual, eh? E non a comín. E así. E despois cando 
estábamos na casa,  alí en  Cabanamoura, xuntábanse vellos e mozos, 
así ós domincos pola tarde, e xoghaban rapases e ghrandes e todo eran 
risas, e miña nai pasou onda noso, e claro, nós andábamos a correr 
a fase-los labores tamén para ir para alí e un día miña nai pasou por 
alí e non lle ghustou aquelo que había alí e cheghou un día á casa e 
dixo: “Bueno, déixovos ir ós ghaiteiros e ás romarías canda todos , 
pero aí para ese gheldo non quero que vaiades máis”. E aquelo doeunos 
moitísimo, eh, pois nós andabamos a correr, a faser o traballo para 
ire, sentámonos aquí na nosa horta, coa máquina, a cosere, e a faser 
sombreiros e arreghlámonos para nós, nós aquelo doeunos moito. Pero 
despois reconosemos que aquelo que nos valeu moito, que despois as 
que iban para alí non sabían o que nós sabíamos faser. E así pasámo-la 
nosa vida.
Entrevistadora: E usté sabe faser sombreiros?
Anélida: Sii, fasíamos sombreiros, miña nai vendíaos a sinco pesos 
os sombreiros co cordón de sinco pallas, os sombreiros finiños. E eu o 
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primeiro que fixen vendeumo en seis pesetas; e despois fixen un mandil 
cos cartos do mandil, cos cartos do sombreiro. Así, esas cousas…
Entrevistadora: E cando fasías o cordón e eso?
Anélida: De noite. De noite antes de ir para a cama, porque antes non 
había televisión como hai ahora, mollábamos unha monllada de palla 
co serrado da noite e despois tesíamos, fasíamos a des e dose brasas 
de cordón, brasas chámanselle así, e despois limpábase, limpábanse as 
pallas, e fasíase o cordón e despois fasíase o sombreiro. Os días de 
chuvia e mais de noite tamén, que  polos días ibas siempre traballar. 
E se ibas cas vacas, as vacas tamén, e mais cando íbamos cas ovellas 
para o monte, porque había ovellas tamén. Tíñamos tódolos vesiños e 
tocábannos a todos os vesiños, cada dusia de ovellas tocáballe cada día 
a un vesiño. Todos tiñan ovellas. E entonces estaban, chámase adiadas 
e por cada dusia de ovellas ibas un día con elas, cas de todos. E eu 
iba para o monte e  eu tiña medo aínda de ir cas ovellas porque era 
pequena e despois cando tiña ghana de ire, despois non me deixaban 
ir. Sabes íbamos cas ovellas para o monte, porque había ovellas tamén. 
Entrevistadora: E entonses, era coma se foras pastores.
Anélida:  Si, ighual. E cas ovellas dábase ben, pero despois as cabras, as 
cabras marchaban ó lexos e había que dar volta siempre, estábase todo o 
día no monte, eh, con elas. E cando parían as ovellas había que traer os 
años á xente, a cada un os seus. Así, a dar conta delas. O monte ahora 
non dá nada pero daquela había herba polo monte, porque os montes 
apañábanse e despois botaban herba, así a cousa esa, e os sombreiros 
había que levalos á feira.
Entrevistadora: E que representaban de economía os sombreiros, para 
que vos servían, que fasías con eses cartos?
Anélida:  Eses cartos calsábamonos e vestíamonos nós,cos sombreiros 
e mais co que íbamos ó xornal e mais axudábamoslle a miña nai para 
traer cousas para a casa. Si. Non, non ghardábamo-los cartos. Unha ves 
traíamos un cobertor, outras veses unha colcha, outras veses traías unha 
manta, axudar para a casa, a nosa casa estaba sempre posto de todo, así.
Entrevistadora: Que cre vostede que había antes que era millor que 
ahora?
Anélida: Millor que ahora non habería nada, muller. Porque antes todo 
era fame, ninquén tiña sinco pesos no bolsillo ninquén andaba con cartos 
no bolsillo que ninquén os tiña que nós cando íbamos a San Mighele o 
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meu pai, se cadra, dábanos un peso a cada unha que nós eramos sinco 
irmáns e nós aínda o traíamos de volta que non o ghastábamos, non 
sabes? para ir nas voladoras ou nos caballitos, ou nesas cousas, non os 
ghastábamos; ghardábamolos. E así.
Entrevistadora: E recorda alghunha viaxe que fixera de rapasa?
Anélida: Non. Viaxes non fixen nincún. Eu non fun a sitio ningún, nin 
de rapasa nin de ghrande, eh. Casamos e a lúa de miel non tuvemos que 
eu casei no sábado e no luns xa collín a besta e a corda para ir reparti-lo 
pan porque xa había a besta de Cando, e, a sitio ningún. Despois fomos 
unha ves á Coruña, que foi meu irmán tamén  e levounos Manolo de 
Ghaldrán e fun á Coruña. Son os viaxe que fixen, que non fixen viaxe 
ningún. 
Entrevistadora: E que recorda de Coruña?
Anélida: Nada, non recordo nada.
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Entrevista a
Balbina Pazos Blanco, 79 anos 
e Jesús Gosende del Río, de 80

Entrevistadora: Falamos dos enterros, entonces dígame.
Balbina: Morría a xente e velábase na casa, e despois había que levalos 
ó lombo desde Banzas e de Cabanamoura e desde alá de, do inferno, 
de donde éramos. E levábanse ó lombo hasta San Orente. E despois 
enterrábaos o campaneiro vello que morreu e estaba, serraba portal e 
non o abría máis, hasta que morrese outro non se abría máis o portal. 
Estaba todo serrado; non era como ahora. E fechábao; nunca ninguén 
dentro. E érache así, miña filla,
Entrevistadora: E pola noite que facían cuando os velaban?
Balbina: Ah, resábase carai! que ahora non se resa nada. Daquela 
sabíamos resar todos. Eu resaba de marabilla e ahora xa non me acordo 
nin da Santa María como di o outro. Desa acórdome, pero...
María Balbina: Había comida, alghúns daban comida.....  
Balbina: Mira, a comida dábaa os familiares ho; daban o xantar e así 
que viñeran do entierro iban os da familia, iban todos comer á casa, á 
casa do que morría; e de noite daban borona, que daquela non había pan; 
borona. Cosíase, cosíana nunha casa de fóra, nunha casa dun veciño, e 
era despois daban borona e mais caña de noite. E ahora ultimamente xa 
se daba, daban café, pero antes non daban café.
Entrevistadora: Antes non daban café?  



Outear

58

Balbina: Ai, non! Que o café que sobraba da festa colghábanno nun… 
nun puntón no… no piso. Porque era moi caro e ghardábase alí para 
outra, da festa ghardábase para  San Mighel e así; éranche así as cousas 
e…
Entrevistadora: Se morría un familiar canto tempo tiñan luto?
Balbina: Ai, Jasús! se morría quen?
Entrevistadora: Un pai, se lle morría un pai?
Balbina: Tres anos; o pai e mais a nai, tres anos. E si morría o home 
ou a muller, toda a vida. Era toda a vida así. Polos tíos tíñase pouco 
tempo, ho; polos tíos tíñase medio ano, un ano... non se tiña máis. Por 
un avó, normalmente un ano; pero despois xa baixara a seis meses, mais 
normalmente era un ano.
Entrevistadora: Pero si usté era nova e lle morría o pai, non? sendo 
moza como facía? Non podía salir?
Balbina: Non. Como había de salir? Non salía nada; en tres anos nada, 
nada. E daquela, cando era mosa, bueno, un pañueliño á cabesa neghro 
e todo neghro de arriba abaixo. E non podías, non podías máis que á 
misa. Á misa. Aínda se ibas á Serra, daquela ibas á Serra a pasear arriba 
e abaixo e aínda falaban de ti; se ibas á Serra a pasear... logho falaban 
dun, xa non se podía ir. E érache así. 
Entrevistadora: Mire, entonces ahora fálenos das vodas.
Balbina: Das vodas érache, as vodas, aínda había quen casaba de noite. 
Casaban de noite porque non lle cobraba nada o cura; se casaban de 
noite non lle cobraba nada. Ademais non ghastaban nada, non fasían 
voda nin fasían nada, non ghastaban cousa ningunha. E despois se 
non daban, antes chamábanlle regheifas, un ghaiteiro e despois se non 
daban íbanlle á porta a tocar ferranchos e tocar e tocar e tocar hasta 
que tiñan que da-lo ghaiteiro. Eu sabía que disían unha cousa cando 
iban á porta, disíanlle algho para que lle deran a regheifa e a regheifa 
era un molete de pan eh! antes o premio era un molete de pan. Pero o 
molete de pan era cando bailaban a regheifa, bailaban co molete de pan 
na cabesa, pero despois non, ho; cando eu era mosa non había nada 
deso xa. E despois agharraban os homes porque lle querían roubar o 
molete e despois había gherra sivil, había cuchilladas e todo. E se non 
llo roubaban e iba todo por ben, partíano, repartíano.
Entrevistadora: Quen tomaba a decisión de casar? El ou ela?
Balbina: Quen tomaba a desisión? Bueno, eso dependía, que sei eu, 
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dependía do conto. A verdá había quen tomaba.... mira, máis ben 
a desisión de casar aínda a tomaban os vellos, xa eran... trataban os 
casamentos, e ademais... é verdá, era así.
María Balbina: Pero hasta que anos mandaban, o home mandaba na 
muller porque aínda hoxe madriña me dixo a min que si quería  a muller 
marchar para outro lado aínda que tuvera trinta anos ou cuarenta tiña 
que o home darlle un poder para poder marchar. Que triste, eh!
Balbina: Si, si. Se quería marchar, se lle fasía mala vida ou fasía o 
que fora e quería marchar tiña que o home darlle o poder senón non 
podía marchar, para lado ningún.A muller non era dona da herencia, 
non podía vender unha leira a muller sen o home.
Entrevistadora: E aquí cando casaban, onde fasían as vodas daquela?
Balbina: Na casa.Fasíana na casa. De comer fasíanche abondo. De 
comer mataban un carneiro, e carne de beserro, e carne de porco, e como 
non había... e polo; e non había mariscos como ahora nin había nada 
deso, deso nada. E fasían gharvanzos e fasían cousas desas así. Unha 
fartura. Pero despois aínda iban almorzar para outro día os vecinos.
Entrevistadora: Almorzar quere dicir á primeira hora da mañán? Non 
ó xantar?
Balbina: Si, a primeira hora da mañán. Fasían chocolate e mais poñían 
carne e mais todo para quen quixera comer. 
Entrevistadora: E que regalos daban normalmente?
Balbina: Regalos? Os regalos que che daban eran biscochóns, e... e pás 
de porco, e cousas desas de faser de comer na casa, éranche os reghalos 
que daban. Eso hai anos, ho; despois cando casei eu xa daban uns bos 
xoghos de café, que aínda os teño aí; daban xa bos xoghos de café e a 
cousa xa.....
Entrevistadora: Cantos anos hai que casou vostede?
Balbina: Corenta e oito anos, hai. E daquela xa daban, ho.
Entrevistadora: Entón onde fixo a voda?
Balbina: Na casa da Maia; fixemos a voda alí.
Entrevistadora: E o vestido?
Balbina: O vestido? Neghro. O vestido fixéramo unha daquí da Posa, 
que era da familia nosa, era a que cosía.
María Balbina: Cantos invitados levabas madriña?
Balbina: Ai, leváramos moitos.
Jesús: Serca de sen, non? O meu xefe dixo “O que non vaia á voda non 
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lle abono o día”.
María Balbina: E cal era o presio do plato?
Balbina: O presio? Sento sincuenta pesetas.
María Balbina: Sento sincuenta pesetas, e que puxeras de plato?
Balbina: Ai, de plato comida había abonda! Había medio polo cada un, 
e había cosido, e había gharvansos, e había bueno cousa de larpeiros, de 
comer hasta encher, e dulses, biscochón, e esas cousas así. Hasta fartar 
todos. E despois xuntáronse os mosos e foron  buscar ó gharaxe para 
tocar darredor dalí do salón, puxeron as mesas a un correr, durou hasta 
as dose da noite ou hasta a unha da mañán, aproximadamente.
Entrevistadora: Bueno, e foi á escuela?
Balbina: Eu? Fun, coño. A Vilar. Si, aí; á escuela a andar; e no río non 
había ponte, e había uns pasos, e íbase polos pasos, e de inverno os 
pequenos caían e había que tirar uns polos outros para non ir polo río 
abaixo, e alghúns sacaban os socos, que daquela non era outra cousa, 
os soquiños para nos encher e despois perdíannos e alá iban  os socos 
e mais todo. E érache así, miña filla. Todos xuntos unha manada así; 
e despois a chover e paraugas ningún, un saco cuberto pola cabesa, 
fasíase como unha capucha desas das nenas  e poñíase pola cabesa e 
ibas así.
Entrevistadora: E que estudiaban, que lle enseñaban na escuela?
Balbina: Ai! na escuela enseñábanche bastante ben, enseñaban.... 
daquela non eran así os libros, muller. Había o primeiro, había o 
Raias primeiro, o Raias seghundo, o Raias terseiro e despois pasaban 
ó Catesismo, primeiro, seghundo, terseiro; despois pasaban á Ghía 
e despois pasábase a outro máis ghrande que había aínda, xa non 
me acordo como se chama. E enseñar, enseñaban. As matemáticas 
enseñaban moito, moitos problemas e moita cuenta de Dios. E tabla 
buenoó!! Había que cantala como é debido.
Entrevistadora: Cantábana todos xuntos?
Balbina: Si, todos xuntos. E o catesismo enseñábano todos os sábados, 
que había os sábados escuela tamén. Enseñaban o catesismo todo, hasta 
que se soubera o catesismo todo non se podía ir a nada, á comunión nin 
nada, e así.
Jesús: As mulleres iban pouco á escuela, quen máis eran os homes por 
culpa de ir ó servisio. As mulleres quedaban analfabetas todas.
Balbina:  Si... as mulleres non importaba anque non foran pero os 
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homes tiñan que ir, que tiñan que ir ó servisio militar e despois non 
sabían e as mulleres a mitá delas quedaban analfabetas.
Entrevistadora: En que traballaba a xente?
Balbina: A xente no campo. Había que ir cos sacos na cabesa desde 
aquí ó río, moe-lo millo e despois busca-la fariña, e había que ir aínda 
de noite porque de día non cheghaba pra todos; éramos trinta vesiños 
e uns tiñan máis e outros tiñan menos, menos tempo, e non cheghaba 
pra todos. Pero había que pasar moitos traballiños deses, e a herba a 
carrexala toda na cabesa, os feixes a carrexar para as vacas toda a herba 
na cabesa, todo na cabesa.
Entrevistadora: Que oficios había? Aparte de traballar no campo había 
así outros oficios?
Balbina: Había canteiros, carpinteiros, albañiles… En Banzas, canteiros 
a maioría deles.
Jesús: Canteiros, era o fuerte deles. Había unha cuadrilla de canteiros 
aquí de vintetantos homes. Ó mismo tempo. Eran o finado de Carballo 
e o finado de  Benino e tiñan unha cuadrilla... eran dous socios e tiñan 
unha cuadrilla bastante fuerte, non? Eran os que había por aquí; fasían 
o choio hasta á Serra, fasían...
Entrevistadora: Usté traballou de canteiro?
Jesús: Si, moitos anos. Hasta trinta anos. Trinta anos, non; hasta 
vintesinco. Vintesinco, despois fun para a fábrica.
Entrevistadora: Porque despois os aserradeiros tamén deron moito 
traballo, non?
Balbina: Moito, aquí daban moito traballo. Había catro, eh. Había o de 
aquí darriba da Posa, non sabes o que era do Balado? e había o da Sepa, 
e había o de Ignacio e había a do Lobo. E daban moito traballo, a homes 
e mulleres.
María Balbina: E mais levaban un carriño de pinos e paghaban a 
irmandá, paghaban a contribusión. E fasían moitos cartos, eh!.
Balbina: Si, e comprábase o mineral. E ahora nada, ahora tanto ten ter 
un carro de pinos como non ter nada, non ves que ahora non vale nada 
a vida? Daquela tíñamos... tíñamos moitas ghaliñas e boas, ghrandes. 
Andaban seibas, todas por alí adiante. E levábanse os ovos á Serra e 
había dúas mulleres colléndoos, unha aquí na ponte da Serra e outra 
xunta á farmasia de Deolinda. E todas andaban a ver quen paghaba 
mellor, e levabas se cadra dúas ou tres dusias de ovos e traías aseite 
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ou traías o que podías. As lentellas, cando era o tempo delas víñamos 
xunto de Pedrás, paraba aquí na nosa porta, tiña unha báscula ghrande 
e sacos e sacos que levaba o coche carghado. E o que tiña moito millo 
tamén, levaba o millo e fasía cartos, fasías cartos de calquera cousa. E 
os sombreiros.... Cos sombreiros, moitos cartos.
Entrevistadora: Cando aprendeu usté a facer?
Balbina: Eu? Ai Dios mío! cando era como Iria a teser, a tese-las 
pallas e despois fun aprendendo a fase-los sombreiros, porque tiña que 
aprender que tiña que ghanar para trae-los vestidos e mais o que fora, 
que os outros tiñan poucos  cartos. E non....  non había para todo, e 
fasíaos eu e mais alghunha daquí do lughar,  non sendo alghunha que 
era moi rica, as outras fasíamos sombreiros e alá vestíamonos con eles. 
Pero estábamos hasta as dose da noite, panillando.
Entrevistadora: E fasía porque quería ou porque lle mandaban 
realmente?
Balbina: Bueno, mandar mandaban, que se non che ensinaban... no 
fasías; pero é que fasía falta faser, éramos mosas e queríamo-los vestidos 
e mailos sapatos, e se nos traían uns, xa non che traían máis e nós... E 
para pagha-lo baile, que había que paghalo; e para poñe-la permanente, 
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que daquela poñíase todos a permanente, e había que poñela a Noia 
a andar, mecághona leche. A andar para poñe-la permanente; íbamos 
dúas ou tres e íbamos a andar por eses montes de aí da Ferrapa, ai miña 
filla! Ahora, ahora a xente non... non se sabe para que naseu como di o 
outro.
Entrevistadora: Bueno, tamén melloramos un pouco, non?
Balbina: Jasús, muller, ahora ténche que ver. Ahora disimos que hai 
crisis… hai crisis, xa sei que hai crisis pero... comparado co que había 
antes... e despois ibas para a escuela e se levabas un pedasiño de borona 
porque se tiñas fame, outra cousa non. E érache así.
María Balbina: E as pescas que viñan pola porta.
Balbina: E as pescas viñan co peixe, íbanno coller a Noia e  despois 
viñan e eran da Ponte todas, daí de Santa María de Roo e da Ponte; e 
viñan e despois cambiábaselle o pescado por espighas de millo, ou por 
ovos, ou por senteo. Polo que lle deras, dábanche aquelo, o que elas 
querían e cambiabas así, e así vivías, e o pan....ai! de rasión, o de rasión 
non valía nada, era como se fora serrín, era como serrín, era… pero o 
pan era moi caro tamén daquela, eh; que daquela na feira comprabas 
unha libra de pan, que era medio quilo, e xa valía daquela catorse 
pesetas. E catorse pesetas daquela eran moitos cartos.
Jesús: E un daquí ghanaba o pan para o día, non ghanaba máis que para 
o pan eh. Quinse pesetas, e quinse pesetas lle costaba o quilo de pan. 
Balbina: Porque tiña poucos fillos aínda, pero se tuvera tres ou catro 
xa non ghanaba para... Pasábase moita miseria oh, ó primeiro moita 
miseria de Dios. Ai, as costureiras tuveron que coser para a gherra, 
para os soldados, si. Ti non te acordas do liño, non? Non, non  acordas 
que era. O liño era unha cousa que había que cavar e ensiñar moi ben 
a terra, moi  ben; e despois sementar. E a semente que botaba o liño 
despois medraba, e despois no verán apañábase e había unha cousa que 
chamábanlle unha ripeira, que era feita de madeira, e púñase enriba do 
banco chantada e pasábalo todo por alí e alí quedaba a semente, e o 
outro iba todo para abaixo, e despois levábase ao río para que se puxera 
blando para despois traballalo, e despois sacábase do río e poñíase a 
enxughar e mais ó sol nos herbales; e despois dalí, así que estaba seco, 
chamábanlle espadelar cunhas cousas de madeira, dáballe e dáballe 
e dábase nunha cousa que fasían, nunha cousa de pau, chamábanlle 
o espadaleiro e alí hasta que sacabas toda porquería, e dalí despois 
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fiábanno. Eu fiar nunca fiei, fiábanno  e fasíanse as sábanas, as sábanas 
para as camas.
Entrevistadora: Pero aquí en Banzas botábase liño?
Balbina: Si, si, moito, botábase moito.
María Balbina: E a onde ibas faser as sábanas?
Balbina: As sábanas? Ai, as sábanas fasíanse en calquera sitio, había 
moitas teselanas.
María Balbina: Tamén collían os puntos ás medias.
Balbina: Ai si! os puntos ás medias collíaos Carmiña do Balado e mais 
Lola do Vilar, a da Torre, e así, alghunhas que sabían, que aprendían e 
eso... e éche así a vida.
Entrevistadora: Iso quere dicir que cando rompía unha media non se 
tiraba con ela.
Balbina: Non muller! Non, ho! Que tiñan unha aghulla de ganchillo, xa 
era deso, e alá, non sei como fasían, e despois conosíase unha costuriña 
pequeniña, pero nada; non se tiraba nada con elas, Dios o fixera millor!
Entrevistadora: Falamos de San Campio, entón. Cando iban para San 
Campio, canto tempo duraba a festa e todo eso.
Balbina: Ah, tres días. Chamábanlle o antevíspera, e o víspera e o día. E 
o antevíspera había un ghaiteiro, xa o curiña vello, que era un curiña de 
Abelleira que era moi bo, meu vello. E daba o ghaiteiro o primeiro día; 
e o seghundo daba unha banda, e o terseiro daba outra banda, pero daba 
el todo eh, non fasía como o de ahora; daba el os cartos todos el, todo. 
E fasía el todas esas festas. E despois habíache toxos a vender, toxos 
picados a vender, porque viñan os da montaña e traían todos bestas, 
cabalos e había toxos a vender, había castañas, había fruta, había de 
todo. E as casas de San Orente tiñan todas, todas tiñan mostrador. Todas, 
todas, todas  as casas tiñan todas mostrador porque poñían taberna en 
San Mighel, todas, e despois aínda se iba daquí de Banzas e de por aquí,  
inda íbamos xantar, comer alá.
Entrevistadora: E por donde se poñían a comer?
Balbina: Levábamos a comida da casa e despois neses sitios onde 
puñan taberna... Fasíamos café no... íbamos e poñíamos unha tienda 
de campaña e fasíamos café, e mais vendíamos copas, de todo, e viño 
e todo. Así.
Entrevistadora: E había así atraccións? en que pasaban o tempo?
Balbina: Ai, había muller, había moita cousa, ibas aquí pola Posa e xa 
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se sentían as tómbolas e sentíanse... había caballitos, había tómbolas, 
había barcas, había… BarrighaVerde, era como eses muñecos que salen 
na televisión, que non se ve andar con eles pero andan, e eran moi 
simpáticos. Empesaban a pelear uns cos outros, a pelear, a pelear e 
despois mallaban uns nos outros e non mallaban nada pero fasían así. 
Pero xuntábase así de xente, pero xa che cobraban daquela 3 pesetas, 
por cada persona. E eran alí no cuberto de Pedrás.
María Balbina: Dille onde había o baile en San Orente
Balbina: O baile? Na casa da Maia, ho. E na Posa. En Pedrás había a 
pista, chamáballe a pista, pero eso era despois no vran. En San Orente 
había moito, moito... onde había bailes e había cousas desas, ahora non 
hai nada, acabouse todo. Había moitos músicos, moitos.
Entrevistadora: Que eran, músicos dalí de San Orente?
Balbina: Si, de San Orente e mais doutros sitios. Había mira... de 
Berres xa había o difunto de Avelino e mais Vicente, eses eran músicos. 
Eran músicos os dous. O Churrero, o Churrero vello tamén era músico. 
E os Meiras de Outes eran músicos. E había unha banda ghrandísima 
e bonitísima, vestidos de uniforme, pantalón blanco e ghorra asul e 
chaqueta asul, eran moitos, moitos. E tocaban e  chamábanlle a banda 
de Salvador, Salvador era o maestro. E había banda, había orquesta, 
orquesta en San Orente. En San Orente chamábanlle a Brea. Os Breas 
eran de Esteiro alghúns, pero outros eran daquí. De San Orente había 
moitos tocando con eles, pero os propios eran de Esteiro. De San 
Orente, o Campaneiro cantaba; Apolinar cantaba; o difunto de padriño 
tocaba;e....e os de riba de Vilar tocaban; e  Pepe das Barcas, o Chirulo, 
tocaba; e Gerardo, o da Posa.
Entrevistadora: E.., para botar o mal cativo, como había que facer?
Balbina: Para botar o mal cativo? Para o mal cativo víñanche, traían 
xente nos coches, ou andar ou como podían, e a xente viña e....bueno, 
levábanna para misa, e alá andaban na misa con ela darredor, dun lado 
para outro, e despois salían para fóra e andaban darredor do cruseiro, e 
despois sería de tanto andar darredor vomitaban, e disían que botaban 
o mal cativo, pero o mal no botaban fóra. Despois iban para o Rial e 
andaban darredor do cruseiro do Rial nove veses, darredor do cruseiro 
e mais oían a misa no Rial, que había no Rial misa tamén o día de 
San Mighel. Primeiro en San Campio e iban arriba a visitalo; e despois 
baixaban e estaban á misa. Non querían entrar para adentro, non. Non 
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querían ir, había que rastrealos e non querían ir. Pero eso non era o 
mal cativo, eso era unha enfermedá dos nervios que había como hai 
ahora; e despois a xente, non habería médicos ou non sei que, traíaos 
así; rastreábannos como animales.
Entrevistadora: Entonces primeiro iban ver o santo e escoitaban misa 
na iglesia.
Balbina: E despois escoitaban misa pero tiñan que aghuantar deles que 
non querían estar, e tiñan que aghuantar deles, e despois salían para 
fóra e andaban con eles arredor do cruseiro, e despois iban para o Rial 
e andaban nove veses arredor do cruseiro do Rial e despois oían a misa 
no Rial aínda tamén. E despois xa iban sans.
Entrevistadora: Mire, recorda a primeira viaxe que fixo, así importante? 
A primeira viaxe, a onde foi?
Balbina: Eu? A Alemania; antes de Alemania, non. Ai! á Coruña; si ho.
Entrevistadora: Pero, por motivo de enfermedá ou por pasear?
Balbina: Non, non. Íbamos que tíñamos familia alá. E máis cando 
arreghlei para  Alemania tuven que ir moitas veses.
Mira, fun…  non sei cantas veses fun, e así é que me daba moita 
velosidá, moita velosidá. Había que faser análisis e había que faser 
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unha revisión do corpo tamén como é debido. Había que faser da boca, 
se tiña a boca estropeada había que arreghlala toda de novo; e despois 
había que ir á Coruña faser os análisis eses; e despois a  min siempre me 
daba velosidá, velosidá e despois, tanto me cansei de ir á Coruña e mais 
á porra, porque había que ir no Castromil e nós ghrasias que tíñamos 
alá unha tía de Mariví, aínda vive, e estaba na casa dela, ademais mi 
madre querida!, o que costaba daquela ir á Coruña! E, e despois, un día, 
díxome alí unha, “mira, eu díghoche que faghas dunha maneira, mira, 
naquela casa, xa aquela mosa xa llo fixo a máis, dáslle, cómpraslle un 
vestido” era unha que estaba de criada  nunha fonda, “cómpraslle un 
vestido ou unha cousa así que lle ofresas e dáslle os teus apellidos e o 
teu nombre e o carné, e vaiche ela e xa verás como sale ben”. E así foi, 
era moito miña amigha, e foi e dixémoslle “pero usté como ben faser o 
que.... se xa lle saliron todos ben cantos fixo?”. Dixen eu: “Ai la madre 
que lo parió!” Xa salíronme todos ben. E era que eu  tiña sero neghativo 
e daquela hasta che chupaban o sangre, vaia por Dios!
María Balbina: Cóntalle como era cando ibas para Alemania que che 
puxeron un número colghado e disíanche...
Balbina: Ai, eso a min e mais a todas. Poñíannos un número colghado 
aquí, cun cartón co nombre e mais co nombre donde íbamos, para onde 
íbamos. E despois ó cheghar a Colonia, alí viñan esperarnos os jefes, 
e alí cada un collíano para onde tiña que ir. Non sabíamos para onde 
íbamos, disíannos que íbamos para casa delas, íbamos para casa delas, 
e íbamos cheíñas de medo,  máis medo que Dios
Entrevistadora: Era un mundo distinto, non?
Balbina: Jasús muller! Pero nós tuvemos a suerte que íbamos unhas 
cuantas daquí, de Santa Crus e de aquí de San Orente, e de Outes; e 
bueno, e íbamos e tuvemos a suerte,  cheghamos alá, e era despois de 
deixar o tren, aínda había que ir co coche moito tempo, íbanos buscar o 
jefe e había que ir, pero cheghamos a un sitio  era un pueblo moi bonito, 
moi bonito, e había un chalé moi bonito, había moitos pero nun chalé 
sentimos falar o español, e entonses xa nos aleghramos Dios mío! Dixo 
“aquí hai españolas!”. E fomos e había vinte de Navarra, vinte mosas 
foran xa diante de nós, e despois éramos cuarenta españolas, vinte daquí 
de Ghalisia e vinte de Navarra. E despois xa éramos unha manada. E 
despois cando estuven alá dous anos e pico, e despois vin de vacasións 
e casamos e despois fomos para Suiza os dous. E así.
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Entrevistadora: Onde estuvo mellor, en Alemania ou en Suíza?
Balbina: Bueno, eu estuven en tódolos sitios ben, porque ghrasias a 
Dios tratábannos ben todos, pero en Alemania estuven moi ben porque 
estaba na lavandería, e as máquinas eran todas máquinas ghrandes 
automáticas de planchar que non era de planchar ca plancha, e alí 
estuven moi ben, moi ben, moi ben; e mais trataban moi ben á xente. 
E en Suíza tamén estuven moi ben porque me cadrou que como sabía 
algho dúas palabras de alemán e fomos para a Suíza alemana, xa fun 
para barra, e había poucos que souberan falar nada e xa fun para barra, 
e ó primeiro paseinas putas uns cuantos días porque dixeron “mira, 
Balbina, vés que ti sabes falar algho e ven Frau Toula, Frau Toula…” 
Frau chamábanlle a unha señora, e Toula era o nombre, “e vén contigho 
hasta que aprendas”; e díxenlle eu  “Ai, mi madre, eu nin sei que é 
unha Coca Cola, nin sei que é un vermú, nin sei que é cousa ningunha, 
pobriña de min como hei de faser?” Díxenlle a Suso: “Eu marcho pra 
casa, eu estoupo, non resisto, eh, é imposible”. E despois a frau Toula 
e mais a frau do demo, disque enfermara e xa no veu. E alí me quedei 
eu a pedir cousas e falar alemán, que nós tíñamos que nos esforsar 
para aprender alemán pero elas non se esforsaban nada para aprender 
español. E despois estuven en Suíza; estuven sempre na barra e estuven 
siempre moi ben. E así.
Entrevistadora: Ben, deixamos entón.
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María Soledad Nieto Mallo e 
Benilde López Villar, comentan
os grandes cambios vividos

Marisol: Cuña era un home, que lle chamaban Cuña, que viña non sei 
se era de Pesadoira, ou… de Santa Crus, si. Entonses, os vísperas das 
feiras de Noia, que era o jueves e o domingo, el baixaba coa recua de 
bestas, de bestas ou cabalos ou non sei que,  todos,  si,  todos enlasados, 
unidos uns a outros e disíamos, “Aí vén a recua de Cuña” porque se 
oía... “toc toc tac tac”, bueno, sonaban aquelas pasadas, aquelas pisadas 
… E cando pasaba a recua de Cuñas, que pasaba sempre de víspera, 
o miércoles á noite ou o sábado á noite, miña avoa disíanos “Veña… 
hai que ir á merda da…” e veña co sesto. Si, porque iba pola Farrapa, 
pola Farrapa, polo Formigheiro, todo por aí por… Que eu recórdome 
de ir á bosta, á bosta co caldeiro, e non eran, e  os caldeiros eran de 
sinc, non había os caldeiros... o plástico, aínda non existía. Entonses era 
para botarlle ás leiras que tamén o usaban disque para sellar as portas 
o día da cosedura… Pero a bosta que nos mandaba miña avoa que nós 
collíamos era para botarlle ás leiras, porque traballábase moito moito 
moito a leira e había moito animal. Na casa de meus avós había moitos 
animales pero non cheghaba, canto máis mellor; ela sempre quería, 
todo lle paresía pouco .
Entrevistadora:  Cando ías ás romerías tiñas que acordar unha hora 
para ir, non?
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Marisol: Si, pero xa salíamos cedísimo. Porque bueno, tamén acababan 
ás dúas da mañán. Ás dúas non había nada aínda daquela. As dúas 
chegharíamos á casa. Sería hasta a unha ou así, porque o descanso creo 
que era ás onse. E íbamos a andar para a Serra pero tan ben o pasábamos 
ó ir e ó vir, tanto… tan ben como na romería, eh. A cantar seghido a… 
Ó vir para arriba pasábase mellor.
Entrevistadora: Cantas érades máis ou menos?
Marisol:  Buuuu…  Mira, Manola da Arbela, Maricarme de Anselmo, 
Manola do Regho, Sarita, Manola de Busto, e cando viñan ao … o que 
é ahora de Fadesa, Pirucho, cando viña esa Amparito, cando viña con 
nós. Pero… Carmen dos Caseiros, uns caseiros que había na casa de 
Teodoro ; as primas de Oca, Amparito e máis Carmen; Tilita estaba 
tamén;  Carmen dos Caseiros…
Entrevistadora: E que iades, as mulleres por un lado e os homes por 
outro?
Benilde: Ai, si! nós íbamos todas xuntas. Despois para arriba sempre 
viña alghún.
Marisol: Sempre viña alghún que quería lighar pero íbamos nós solas 
a cantar alto na plana; e nas romerías aquí nas festas do atrio, tamén e, 
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cando daba descanso a orquesta, sentábamonos no atrio e poñíamonos 
a cantar, a cantar, a cantar. Era…
Benilde: Pero xa era antighuamente tamén, xa cando, recordas as vellas 
antes de cando nós éramos pequenas tamén que xa o fasían? Porque 
antes as vellas estaban todas na volta do adro, alí todas sentadas, verdá? 
Iba todo o mundo, iba todo o mundo ás festas eh! Iba á festa, ou a San 
Antonio ou ó que fora. E aqueles, o adro xa ten aqueles asientos todos e 
estaba así arriba e abaixo, arriba e abaixo, todas sentadas…
Marisol:  Home claro, ahora non che parese a festa, paréseche eu que 
sei! Había a pista de Pedrás.
Entrevistadora: Pero a pista de Pedrás cando funcionaba? 
Benilde:  Funsionou moito tempo aínda, eh! Verdá? 
Marisol:  Si, cando ó mellor un domingo,  non todos todos todos, pero… 
hai pista, pista X chamábanlle, acórdaste? Ó mellor un día especial 
podía haber así un … unha orquesta pero… e despois tamén, bueno 
pasábamolo ben desa maneira, cantando indo a cantar os aghinaldos, 
íbamos por Lantarou, Berres, ó Cruceiro de Roó cheghábamos; 
pasábamo-la noite inteira inteira a… a andar e a cantar. 
Benilde:  Había que pasear o día da feira.
Marisol:  Ai! o día da feira, si. Á tarde. Porque á tarde era cando había 
o paseo. Porque á mañán era a vender, era vender e comprar porcos 
ou comprar… pero dispois á tarde era sen ser a vender, a pasear. E 
normalmente tamén o día da feira había baile no… no Aviador ou en 
Ramiro, que os dous tiñan pista, pista fóra e mais salón. O… a pista do 
Aviador alí á beira do río, no verán aquelo era como din …
Benilde: Pero o do pasear pola feira xa éramos nós, xa moi… moi… 
moi maiores e seghía a xente paseando, eh? Verdá? Aínda non hai 
moitos anos que paseaba a xente.
Marisol: Home, paseei o outro día eu nun soño. Cun moso da Serra de 
ghanchete, todo o mundo a mirar para min e eu… mi ma… 
Entrevistadora: E a escuela a donde ibas?
Benilde:  Eu fun ó Cruseiro e mais á do pai de Mari Julia, a do Coxo.
Marisol: A do Cruseiro era pública, a do Coxo era privada. E eu fun a 
Busto e algho … algho á do Coxo …
Entrevistadora: E que ibas, homes e mulleres?
Marisol:  Si, na privada si. Na pública, non. Eu acórdome de ir á de 
Doña Ofelia que nos mandaba para beber, mandábanos ir á aghua á fonte 
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do Rial desde Quintenla eh! Éramos rapases pequeniños, porque eu ós 
once anos marchei para Santiago, e éramos pequenos e mandábanos co 
caldeiro ir á… á aghua á fonte do Rial. Porque quería da fonte do Rial. 
E un día orinámoslle… a ver se non lle sabía e non nos mandaba máis. 
Eran estratexias que buscaban os rapaces para que non nos mandaran, 
non? Porque non podíamos disir que non. Fora pouco pero… non fora 
inteira a cousa… Home!  A nós paresíanos moito abusar.
Entrevistadora: E na escuela que vos enseñaban?
Marisol:  Ai, na escuela pasábamolo ben tamén. Bueno, enseñábannos 
a leer, a escribir, as cuentas… e as cuentas fasíamolas na pisarra. E 
a esponxa antes para… para limpia-la pisarra era… chuspíamos, 
pasábamoslle a man e despois limpiábamos o… si, xa despois veu a 
pluma, a pluma de escribir, mollábamos no tinteiro e o primeiro día xa 
se nos esghallaba toda. E en ves dunha línea xa fasía dúas cada pluma. 
Porque sobábamos nela, non? Pero, bueno, a min paréseme que non hai 
tanto tempo e como cambiou todo Dios mío, como cambiou! 
Entrevistadora: E tiñas escola os sábados?
Benilde:   Na privada había siempre, siempre. Non, non, vacasións non 
había, non.
Marisol:  O libro era o Silabario, non? Despois había o Manuscrito.
Benilde:  E había un que era cunha letra terrible. Como se chamaba, 
muller? Era… paresía letra de médico, non había quen o entendera. 
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As letras eran moi malas. Ahora é un ghusto, ahora os libros son un 
ghusto.  Ti non recordas eses libros nada? Non era un manuscrito, era 
máis… Era o Manuscrito e despois o outro que non me acordo dese. O 
Manuscrito era dos primeiros.
Marisol: E despois da clase normal,  daban clases particulares, non? E 
chamábamoslle ir á escuela de dentro. Non sei por que, en ves de desir 
vou á clase particular , vou á escuela de dentro. Eu non me acordo… 
non sei por que llo desíamos. Despois da escuela normal das sinco da 
tarde quedabas e chamábase quedar á escuela de dentro. 
E da escuela, o paraghuas era un saco posto así en capucha, en caparuso, 
poñíamolo na cabesa, e alá íbamos.
Entrevistadora: Cantos eras máis ou menos na clase?
Benilde:  Moitos, moitos. En todas moitos. Na de Busto había … mira 
que viñan  dos Casais, viñan de toda a volta.
Marisol:  E abaixo viñan de Berres, de Boel… de Boel, de Fontenlos, 
de Entines. 
Entrevistadora: Eras de distintas edades todos xuntos na clase?
Benilde: Alí habían os pequerrechiños e os ghrandes. Mira, aprendías a 
multiplicar e mais a sumar e mais a aqueles…
Marisol: A tabla cantábamola tódolos días, entonses xa a sabías, sabía-
la tabla primeiro do que a saben hoxe. E o que máis me ghustaba era o 
sinco. Cinco por una es cinco; cinco por dos, diez; cinco por tres ... cin
Bueno, a tabla do sinco dábanos un ghusto cantala, pero aprendíala 
rapidamente, porque aprendíala xa cos ghrandes, xa empesabas cos 
ghrandes, entendes?. Eso era todo… Porque era tódolos días, tódolos 
días cantar a tabla, non sei se era ó final cando marchábamos si … 
“a ver, a canta-la tabla!” “Pois vamos a canta-la tabla”. E cantando 
aprendes de marabilla. 
Entrevistadora:  E tiñas que rezar na escuela?
Marisol: Cando empesaba, entrábamos, si. Na de Busto non me acordo 
de resar. Na pública, si. E faser o mes de maio e bueno …
Entrevistadora:  E que era eso de faser o mes de maio?
Marisol: O mes de maio tódolos días como ahora no Rial, resa-las 
orasións, fase-la novena… fase-la novena. Chamábamoslle a novena 
pero non era novena porque non eran nove días, era todo o mes de maio, 
era fase-lo mes de maio, o que pasa é que …
Benilde:  E cantábanse tamén cansións,  tíñamos moitas… eu aínda me 
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recordo como se cantaba. E cando se entraba, “Buenos días como está 
usted?” Entrábamos todos en tropel, “Buenos días, como está usted?”.
Marisol:  “Bien, y usted?” “Bien, gracias”.  “Usted lo pase bien” e 
descolghábamo-lo braso  como se lle quixéramos dar unha hostia.
Benilde:  Si. Pero dicimos ahora… bueno virían dos Casais e de por aí 
arriba todo de Cabanamoura á escuela á Posa, virían pero non era vir 
en autobús como ahora eh! Era vir a andar todo o inverno, tódolos días 
de inverno que tiñan que salir de noite, volvían de noite, por aí polos 
montes arriba. A Cabanamoura haberá catro quilómetros, non? Haberá 
máis. Haberá seis.
Ahora… co coche, pero era un camiño de crusaren as raíses… que 
bueno… malísimo. Eran uns camiños malísimos, pedras e raíses dos 
pinos e dos eucalitos para un lado e para outro.
Eu é que preghuntei por que Busto puxera escuela. Non sei por que, non 
era maestro. E… e o Coxo, tampouco.
Marisol:  Serían así os máis sabidos da… da parroquia. Eu un día en 
Santa Comba tamén deixei de sustituto un sapateiro. Porque eu morría 
de soidades alí e non fasía nada, estaba en alfabetización e tiña alí un 
que me toleaba. E ós dalí xa non lle fasía ghrasia nin… nin lle tiñan 
medo pero eu, a min ou me botaba a rir… outras veses hasta me daba 
medo e dixen “eu de aquí teño que salir como sea”. Entonses preghuntei 
“quen é aquí do lughar o máis listo, o que máis sabe?” “Ai sabe moito 
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o sapateiro que... que xa enseñou a moitos”. Bueno, fun falar con el, 
se me quedaba e quedouse. E para min eso foi… As barbaridades máis 
ghrandes, pero botaba o tempo, botábame o tempo todo da clase lendo, 
pero lendo desa maneira, “erre a lu”… el non desía unha ó caso. El desía 
polo, polas cousas que oía de … Pero teño ese recordo, madre mía… 
xa digho, ou toleaba ou… Eu dalí, eu tiña que buscar unha escapatoria. 
Entrevistadora: E ahora, que falabas o outro día de casar. Que che 
dicía túa avoa?
Marisol:  Ai si, bueno. Eu casei ós vintesinco anos pero miña avoa xa 
levaba non sei cantos berrándome seghido, casan todos e ti non casas, 
casan todos e ti non casas, e mira que culpa tiña eu de non casar, porque 
o moso non mo pedía! Daquela quen che pidía para casar era o moso, 
que non se levaba que ti lle dixeras nada por medo a que che deixara, 
non? E… e xa digho, casaban ós dasaoito, porque moita xente casaba 
ós dasaoito dasanove… Pero eu ós vintesinco, que o pensas ahora e dis, 
“ai, Dios mío, que rapasa e que rapasa casei!”. Porque vexo ahora xente, 
rapasas de vintesinco e eu xa me consideraba unha vella, xa levaba 
complejo de vella cando me casei… E as vodas, era eso, vivía ó lado 
da ighlesia, non? Pero viñan de donde fora, de Banzas, da Farrapa, de 
donde fora, os mosos diante e os invitados todos atrás e normalmente… 
E despois normalmente tamén selebraban na casa. A comida fasíana 
na casa. Home, eu aínda recordo a miña tía que non hai tantísimo que 
casou e foi na casa, aí na casa de meus avós.
Entrevistadora: E que regalaban normalmente?
Benilde: Alfombras, mantas… alfombras e mantas moito. Había xente 
que  tiña se cadra… vinte mantas se cadra. Si.
Entrevistadora: Cantos invitados había nunha voda normalmente?
Benilde: A familia. Polo reghular era a familia e mais alghún visiño, 
non era como ahora que chaman amistades e así, porque as amistades, 
claro, as amistades antes non era como ahora que tes en …
Marisol: E mais que poden vir en coche. Pero antes…  non había coches, 
Castromil pasaba pola Serra unha ves á mañán e outra ves á tarde, non? 
Eso si que tamén era, que eu recordo de ir… ter que ir para Santiago 
e ó mellor ires pola Serra de Abaixo ver pasar Castromil, despois de ir 
andando desde San Orente alá ver pasar Castromil e cheghar á ponte 
xa e ter arrancado, volta ó mellor días de inverno e de chuvia. Íbamos 
ás romerías así de fóra e íbamos e eu recórdome de ir na Vaca Brava, 
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no camión de meu tío.  Ó apóstol  ó fuegho, ós fueghos do apóstol no 
camión. Poñían uns bancos de madeira, poñían unhas tablas. Á Barca, á 
virxen da Barca tamén eu fun no camión.
Benilde: Á Barca íbamos no camión, de quen? Que fomos no camión 
unha ves…Eu fun unha ves que me levou meu irmán, o camión logho 
sería da Sepa?
Marisol:  Sería, pero eu recordo ir na Vaca Brava, chamábanlle a Vaca 
Brava porque era un camión moi ghrande. 
Benilde: E mais porque pitaba moito teu tío co coche, acórdaste? 
Paresía unha vaca brava. Pitaba na Serra e xa o sentías aquí. 
Marisol: Pero ir no camión, quere disir, ir atrás ó montón.
Benilde: Había unha curva e iba todo o mundo para alí e había outra …
Marisol:  E eu que iba tódolos días á Serra cando estaba de vacacións 
porque tiña papá o correo, e era rapasa de onse anos, dose anos, e ó 
mellor viña para arriba para… e pasaba o camión de meu tío ou o camión 
de Severino ou eso e parábame, e ala! collía na porta de ghanchete e 
viñas, si, así enghanchada na porta. Daquela… Eu xa digho, parese que 
non hai tanto e como cambiaron as cousas! Xoghábamos, xoghábamos 
no medio da carretera, a carretera estaba sin asfaltar. Poñíamo-lo patio 
da pincha alí, acórdaste? Poñíamo-lo patio aí diante da … da casa de 
Sofía e naquela recta, pincha vai pincha vén.
Benilde: Pasaba o domingo que é cando estábamos, o domingo hasta 
a noite alí hasta a noite de todo estábamos xoghando á pincha, non 
pasaban coches siquera. 
Marisol:  Fasíamos pelotas de trapo, os do Maián fasían uns… uns 
carros de madeira que aquelo era… as carrilanas que hai ahora en Esteiro 
non se lle paresen en nada, eran uns artistas… para andar polas costas 
abaixo e así. Levábalos pola man… No, pero fasían uns carros… que era 
increíble. E despois o xoghar era así. E íbamos, xoghábamos ás casiñas 
cando éramos pequenas e íbamos a cachear polas leiras cando labraban 
e collíamos anaquiños de platos ou de tasa para… poñe-la … os platos 
nas casiñas. E cando aparesía un con flor desíamos: “ai, esta leira debe de 
ser de alghén rico”. Si, sempre. E despois o Pampallín, que o Pampallín 
ahora eso non é Pampallín nin cousa que se lle paresa. Fasíamos uns 
fachusos de palla e empesábamos aquí na… na… no Balado e pola 
carretera abaixo, “o Pampallín o Pampallán, prendíamoslle lume, aí vén 
o trigho aí vén o pan, as espighas como carballos e os ghráns como 
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bughallos” e xa digho, esas cousas xó pasábamos… pero máis que… eu 
creo que éramos con eso moito máis felices do que… do que é ahora a 
xente. Despois íbamos a bendecir as leiras tamén, sempre, tódolos anos.  
Pois íbamos todos a bendeci-las leiras. E xa era un ghusto!
Benilde: E ir buscar a aghua bendita… tamén encher as botellas alí 
naquel caldeiro, naquel bidón de aghua da ighesia, fóra de alí había 
unha cacharreira… ai, Dios mío! non sei como non nos cortábamos 
algho, porque aquelo era moitiño. O que querías era romperllo a outro, 
non? E rompía a túa tamén..
Marisol: Rompíamolos a propósito dentro do… a aghua bendita poñíaa 
o cura nun… nun barril grande, nun bidón, era un bidón e alí prendíalle 
lume para a bendición. Que ahora bendice pola ighesia abaixo “tacala-
tacala tacala-tá”. Paresía unha laradiña e con aquela cousa, aquela 
cenisa ou algho botábaa alí, non? Fasía alí a bendisión. Non sei como 
era, que ahora vai faser a laradiña afora pero non fai nada, ahora léva-
la aghua ti. E despois ó acabar de bendesila ía todo o mundo a enchela 
alí… O lume e a agua; había o lume e a agua… 
Entrevistadora:  E para o pampallín á parte dos fachusos, que facías? 
porque o fachuso era así un trozo de palla, unha pouca palla…
Marisol:   Era unha vara largha e arriba o fachuso de palla, e levábalo, 
levábalo así e claro ó correr prendía lume, non? Daba, daba llamarada. 
Cada un levaba, un… “O pampallín o pampa….aí ven o trigho, aí ven 
o pan, as espighas coma carballos e os ghrans coma bughallos”. E na 
Semana Santa non se podía cantar, desde que empesaba ata que acababa, 
nin podía haber sine, nin podía haber baile…
Benilde: Tocaba a campana, cando era? O Jueves pola tarde,non? E 
hasta que volvía a tocar a campana no sábado.
Marisol: E na misa tocábamo-la carriola, tiñamos carriolas, cando alsa-
ba “rrrrrrrr” Que ghusto nos daba!
Entrevistadora:E para disfrazarvos para o entroido?
Marisol: Había entroidos; si, xente maior. Pero de entroidos, disfrasa-
dos de entroidos, entroido barredoiro. Non de disfraces como ahora de 
princesa, desto de aquelo, no, no, no, no. Canto máis barredoiro, millor. 
Era moi entroido, moi entroido. Roupa toda vella. E rompida. E daban 
filloas, daban…daban ovos. Eso tamén polo aghinaldo, cando íbamos 
cantar o aghinaldo…
Entrevistadora: E cando iades cantar o aghinaldo?
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Marisol: Nós, sempre. Por Noiteboa e mais por Reis, a noite de Reis. E 
dábanos tamén… había quen nos daba cartos pero había quen nos daba 
ovos, que a mitá deles xa os escachábamos polo camino; porque unha 
noite enteira por aí xa me dirás. E que máis nos daban?
Benilde:  Ovos e alghunhas… e alghunha peseta, porque cartos moitos 
non…
Marisol: E despois cos cartos fasíamo-la comida e despois da comida 
tiñamos un ghaiteiro, dunha ves viñérannos Os Tamara, ti estabas nese 
aghinaldo?
Benilde: Non, pero xa… Xa éramos…o aghinaldo xa éramos nós xa 
ghrandonas, xa non andábamos fasendo tonterías, xa era o aghinaldo de 
doña Gloria,non?
Marisol: Non, non era o de Doña Gloria, ensállaranos Manola de Ro-
que. Que o coméramos na nosa casa da Seara, alí no comedor. E despois 
viñeran, chamáramos os Tamara porque xuntáramos moito. Xuntára-
mos si, e mais comíamos bien, eh? E ahora cando falastes das vodas, as 
vodas despois xa alghunhas fasíanas no salón da Maia, o salón da Maia 
tamén selebrábanse vodas. E despois había a regheifa, e a regheifa iba 
quen quería, tamén tocaba normalmente un ghaiteiro ou así. E cando 
eran nas casas, porque eu recordo cando era a de miña tía, que foi na 
casa, despois da voda tamén había un ghaiteiro, tocou un ghaiteiro alí 
na horta.
Entrevistadora: O ghaiteiro despois que o paghaba, os que casaban?
Marisol: Si, si, si , si , si… o ghaiteiro paghábano os que casaban. Ge-
rardo, non? Gerardo e mais o Chirulo. Pero Gerardo cantaba… Desa 
vez leváramos a Gerardo con nós a tocar, que fóramos a Lantarou ó 
aghinaldo, que era “A Belén venimos todos que la aurora brilla ya…”, 
e el tocaba, “y el amor de los amores en un pobre lecho está”, e des-
pois todos “vamos todos a por ti que mostrar es de rigor, con ofrendas 
y alegrías nuestra dicha y nuestro amor”. E despois había o solo que 
cantaba eu, así que xa me dirás, ti mira que cantores, que era “donde 
habrá decid pastores” e aí acompañábame Gerardo, que tocaba non sei 
que, que era… a… unha cousiña pequena, ai muller, como se chamaba? 
“Niño más encantador si en el campo ya no hay flores, dadle el beso 
del amor, hoy renace la enramada, todo alegre del pastor, y en el cam-
po la alborada, canta el triste ruiseñor”, e despois cantaban todos, “el 
ruiseñor, el ruis….” e aí tocaba Gerardo que xa eclipsaba, non? Aínda 
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que cantaras mal non importaba. Ese ano viñera, viñera con nós dúas 
veces, por Navidad e mais por Reis. Tocaba moi ben Gerardo, eh? Y así 
se escribe la historia. 
Pero mira, oe, de San Campio, eu teño o recordo de vir pola carretera 
e entrar no atrio un home atado nunha escada, deitado nunha escada e 
traíano.E despois quen lle facía todo era unha vella do Queimán, cha-
mábamoslle a vella do Queimán, que se chamaba… Ramona chamá-
base? Ou Rosa?. Levábao ó atrio, dáballe voltas ó redor do Cristo, me 
parece que tamen baixaban ó Rial, non? E preghuntábanlle “quen cho 
botou?”. Nada. “Quen cho botou?”. E despois disía “ En que cho bo-
tou?” e desían que botaba, despois vomitaba un rollo de pelos. E eso eu 
nunca o vin, a verdá eu eso… pero tamén é o único recordo que teño 
dese señor e despois xa...
Pero bueno, San Mighel era algho fóra de serie, tres días antes xa esta-
ba esto cheo de xente, as casas… as casas vasiaban as habitasións para 
alquilar, e alí se botaban… vinte ou trinta, cando iban a durmir, que xa 
non durmían.
Benilde: E camións, viñan os camións ca xente. Cada camión se cadra 
era unha casa
Marisol: Tódalas casas se volvían, se convertían en hoteles porque da-
ban desayuno. Eu acórdome…eu acórdome a da casa de miña avoa 
Cheliño alquilala e despois ela as mañáns faser chocolate para os ro-
meiros e despois marchaban carghados de masáns, de fruta que había 
por aquí, porque pola montaña non. Pero o víspera era de pasalo en 
vela total, total… E tres días eran de foliada, foliada, foliada como era 
debido.
Benilde: Porque había en todas tabernas, muller, por alí pa baixo había 
en case todas tabernas..
Entrevistadora: E había orquestas ou ghaiteiro?
Marisol: As orquestas habíaas en tódolos chiringuitos; en tódolos chi-
ringuitos había unha orquesta porque os ghrupos todos a cantar, a tocar 
pandereta, era todo unha festa, eh? Porque daquela si que metíaste nas 
tabernas e tatarratá; nas eiras había os caballitos, as barcas e toda a 
noite se botaba alí. E ó outro día de acabar San Mighel, que normal-
mente chorábamos cando acababa, íbamos cachear, chamábamoslle ir 
a cachear, ir a cachear sempre encontrabas algho, podías encontrar un 
anaco de un papel bonito ou eu que sei…. un anaco dun pendiente… Un 
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día que encontrei un tenedor…  xa quedei máis contenta que…jejeje…
quedei máis contenta que se me tocara a primitiva, cando cheghei á casa 
e viron aquelo, xa non mo querían! Eu toda contenta co meu tenedor! E 
así. Pero xuntábamonos cacheando os rapases todos de aquí de arredor.
Entrevistadora: Que vendían, que cousas traían para vender aí na ro-
mería?
Marisol: Alí había de todo. Mira os de aquí vendían frutas, de tódalas 
frutas; e toxos para os cabalos. Iban ós toxos, unha semana antes xa 
iban ós toxos para vender para os cabalos.
Benilde: Despois había tamén os que botaban a ruleta…  aquela… a ver 
se che tocaba; unha ruleta, dábaslle ó couso aquel e en donde paraba… 
pero nunca paraba donde tocaba, sempre paraba donde non había nada, 
“de oca en oca y tiro porque me toca”. A rueda loca ou non sei como se 
chamaba, a rueda loca ou algho era así, pero nada, non tocaba nada. Esa 
tamén viña siempre. Despois viña tamén, siempre viña un beserro con 
catro ou con sinco patas ou non sabes?
Marisol: Pero antes de nós xa miña nai e eso recorda … sempre desía 
que ela… que elas por San Mighel vendían café. E colábano por un 
calsetín. Si, vendíano. Poñíanse… poñían o puesto… o posto de café. 
Pero eu eso de… eu xa nono recordo. Eu solo recordo as tabernas. E 
había tabernas nas casas e mais na carretera. Manuela de Ginio ca súa 
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aquela estaba siempre… Manuela de Ginio en tódalas festas, eh?
Benilde: Sin ser Manuela de Ginio había así, poñían unha tabla ghrande 
de mostrador e… había tabernas por tódalas esquinas como había xente 
tamén por todo. Manuela de Ginio aínda sigheu despois moito tempo.
Entrevistadora: E de oficios? Que oficios, en que traballaba a xente 
normalmente? 
Marisol: Pois mira, moitos nas fábricas, había moita fábrica de madeira.
Para os homes e máis mulleres. Mira, había aquí a de Balado, a da Sepa, 
a da… a da Bousa de Campos, a de Mallo… Había a do Seco, había 
moitísimas fábricas de madeira e despois talleres de carpintería tamén 
moitísimos. E sapateiros. 
Benilde: Sapateiros había dous ou tres. Mira, había o abuelo na Seara; na 
Posa, o de Piñeiro. E despois Campaneiro estuvo tamén na de Anselmo. 
Fasíanche sapatóns, socos… Fasían de todo. 
Marisol: E ofisios, ofisios, ofisios… costureiras que che… que iban 
polas casas. Habíaas quen non andaba polas casa e mais despois 
costureiras que andaban polas casas. Chamábalas, “tal día ves?”. E iban 
a remendar sábanas, a faser todo o que… a faser... que se fasía todo eh! 
Fasíanse sosténs, calsonsillos hasta… bajeras, visos…  porque o nylon 
eu recordo de viren os calsetíns de nailon eh! 
Benilde: Si, eu tamén. Era lienso, fasíanse os calsonsillos… eu 
parese que non sei si soñaría coma ti paseando na ponte da Serra… 
ai calsonsillos! que traballo pasaba para fase-los calsonsillos! De aquí 
coser este trosiño de aquí á man que non se vira, non sabes? Así por 
dentro, eu fasíao sempre porque disque non tiña pasiensia porque había 
que pasa-lo traballo e … sabes como era? Pero… e sosténs bueno… No 
comersio da Viúda, alí xa tiña moito… e despois o Aviador.
Benilde: Pero o Aviador tiña o comersio,  a mersería de toda a vida… 
Lola a da Viúda, a de… donde está ahora Chus cas flore; alí, si. Despois 
era a feira, viña a feira, viñan unhas de Cando, unha señora de Cando 
que esa traía telas, moitas telas. 
Marisol: E despois nas casas, xa digho, sombreiros; nas noites do inverno 
pasaba todo o mundo fasendo sombreiros, os famosos sancosmeiros, 
que faser fanse en San Orente, fixéronse toda a vida e recordo tamén a 
meu avó que as noites de inverno pasábaas no cuberto fasendo un carro 
para vender, para ir a Cando a vendelo o día de San Tirso e tódolos anos 
vendía un carro. 
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Benilde: Papá fasendo os paus dos socos porque despoise, os socos 
fasíanse, aínda que fora os sapatos, rompíanche, non sabes? armaban 
os socos. Papá fasía os socos… as… as plantillas dos socos, no inverno 
porque os invernos antes eran terribles. Marchaba o día e eran noites  … 
así deso recórdome eu tamén. 
Marisol: E aquí no Cruseiro, non; pero arriba na Farrapa recordo que 
tamén as noites de inverno pasaba… xuntábanse os vesiños e xoghaban 
á brisca, xoghaban ás cartas. Como eran tan… Como eran tantas horas 
de noite, pois… pero xa digho, o outro meu avó pasaba, fixera frío, 
fixera o que fixera, el no cuberto pum pum, pum pum, pum pum e 
tódolos anos levaba a San Tirso de Cando un carro a vender. Había os 
xastres tamén. 
Benilde: É verdá que había xastres. Había un xastre de Cuns, que tiña 
a xastrería na casa de miña avoa da Posa, era coxo… Eu recórdome 
siempre. E aí alghén do Xira tamén era sastre, non? Ai, en Quintenla, 
no Cruseiro darriba. Meu avó do Balado tiña tamén xastrería. Había 
mulleres que traballaban de xastre tamén. A difunta de Sofía traballaba 
de xastre e eso, pero fasía pantalóns de home e aqueles… que despois 
tamén os fasían as costureiras. Sin embargho antes aquí había moito 
donde traballar e de aquelar, que ahora non hai; non hai nada... Ai, 
músicos tamén había. Músicos tamén había. 
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Entrevistadora: E acordádesvos así a primeira viaxe que fixestes así 
un pouco que tal? 
Benilde: A Santiagho e á Coruña; eu non fixen ningún máis lonxe, pero 
xa tiña dasaoito anos ou dasanove. 
Marisol: Eu a Santiago teño ido de nena. Si. Porque tiña os tíos alá e 
entonces,  miña avoa iba e… recórdome de ir ás aghuas do Carballiño con 
ela tamén. E así, o viaxe ghrande, o primeiro que fixen foi… foi… foi… 
foi… foi… foi… creo que foi a Madrid e a cousa que máis me extrañou 
foi oír sachar en castellano, a cousa que máis me extrañou porque aquí 
os que sachaban nas leiras non era que non falaran castellano, era que 
non … que non se sabía. E tan pronto sales de Galicia, veña, ves á xente 
a sachar e a falar o castellano e eu mi má! que cousa máis rara sachar 
en castellano! Si, si, foi a cousa que máis me chamou a atención. A ti 
tamén? Porque daquela aínda non había os tratores que hai ahora nin 
nada. Había moita xente polas leiras como aquí, non? E … e recordo 
eso. 
Marisol: Eu do que me acordo ahora tamén, o que me acordo é de que 
eu tiña unha ghana de cumpli-los quinse anos porque ós quinse anos 
botábaste de medias e hasta os quinse estabas de calsetíns; entonses 
aínda te considerabas rapasa rapasa. E os homes eran de … de … de 
primeiro poñíanse de bombacho. Era corto, despois bombacho e despois 
xa traxe. E eu esperaba os quinse anos mi madre … 
Benilde: Medias non, ho. Eu ahora cando vexo nenas no inverno levan 
de color ou desas tan bonitas e digho “ai Dios mío, cas ghanas que 
tiñamos nós de poñer medias”. E poñía as de mamá siempre. E unha ves 
rompérallas; ai as medias de seda! que non eran pantis que eran medias 
hasta aquí, antes non había pantis. 
Marisol: Eu recordo o día de veliñas estrena-los sapatos blancos. 
Entrevistadora: E tiñan que ser blancos?
Marisol: Si, chovera, quentara o sol, porque no verán andabas de 
sapatos blancos e no inverno, non. Eu o que nunca anduven ou nunca 
tuven foi socos. Non sei por que, se era porque tiña pés delica … non 
sei. Eu de socos nunca anduven.
Benilde:  Ai, eu tuven… eu tuven socos, pouco tempo pero tuven socos. 
Eran moi duros, non se daban nada…
Marisol: Bueno, si nos imos acordando de cousas apuntámolas… 
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Entrevistamos a
María Ponte Mayo, de 86 anos, 
e á súa filla

María: Íbamos ó Cotón vender o sebolo, a Neghreira, alí xunto da 
casa de Don Vitoriano, alí, ahora disque medrou moito, que  non hai 
moito tempo que pasei por alí e si que medrou. Pero daquela non había 
máis que catro casiñas por aí. Íbamos andando ás sinco da mañán e 
cheghábamos alá ás oito ou nove da mañán e despois volvíamos outra 
ves,  reghresábamos, cos sestiños, sentabános no camiño, comíamos un 
bocadillo, e víñamos outra ves. Si vendíamos ben, víñamos de farras; si 
vendíamos mal, víñamos algho máis tristes, non sabes? Porque en Noia  
había moito e valía menos, e entonces en Neghreira había menos e valía 
máis, non sabes?
Entrevistadora: Fáleme da feira dos carros.
María: Acórdome da feira dos carros, carros propios que viñan de San 
Ourente, viñan de Roo, dos carpinteiros que había por aquí pola aldea. 
O vinteoito, o día de Santiso, era o día da feira dos carros. Iban todos, 
a xente alí; eu nunca fun porque na nosa casa tiñan moitos festeiros e 
mamá había que lle axudare, que daquela non había aghua na casa, e 
entonses… 
María Teresa: Íbase busca-lo pan, para a festa a San Ourente, bueno 
a San Ourente…A San Ourente  non, de onde se traía o pan, da Ponte 
ou….?
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María: Bueno o pan no tempo da gherra, íbamolo coser a Noia, e 
moíamos no muíño Alveiro, que había unha molinera a pasare… o Ponte 
de Noia, que lle chamaban… que era de… dun… que foi cura de Roo, 
e íbamos alí a moer, deixábamos alí a foriña, cosíano-lo pan e traíamos; 
e no tempo despois que se acabou a gherra, que xa era no último da 
gherra, pois viña do panadeiro de San Ourente ou viña do panadeiro 
de… de… de Noia; porque na Ponte daquela non había panaderías 
que se serrara, as dúas panaderías, porque andaban metidos, non sa… 
queimaron os santiños da Ponte e botábanlle a culpa a uns e a outros. 
Acordo que señora… unha que había alí e pola mañán veu aquí: “ Ai 
que nos queimaron os santiños todos! E botaron os reis da ponte abaixo! 
E son uns desghrasiados!” E despois claro, xuntouse eso! E serraron as 
panaderías. Alghúns disque hasta se aghacharon na chimenea. Non sei 
si foi verdá nin mentira. 
Entrevistadora: E cando viña co pan de Noia e mais de San Ourente, 
en que viña?
María. Nos burros,  traíano… un traía caballería e outro traía burro, 
miña… o meu cuñado tiña un cabaliño, cativo, non? para trae-lo pan, 
e o de San Ourente  tiña dous burros, traía o pan nos burros, traía dous 
burros e ás veces aínda macordo que a… a nai  de… de Manolo viña no 
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burro, e… media dormida, debía ser co burro víñache así coas alforxas  
non sa….? e ela viña moneando e desía eu, ás veces petáballe e desí “…
que? dormes?” “ E, faime dormir o burro!”. En ves de vir a andar viña 
sentada na, nas alforxas, e ahora veñen no coche, claro.
Entrevistadora: Canto tempo botou sendo mozos?
María: Dous anos.Tería por aí quinse anos. Aínda non tiña os desaoito 
cando casei.
Entrevistadora: E a que hora casou?
María: Ai, un domingo ás nove da mañán. Era para casar nun sábado, 
e… como se casaba nun sábado, ahora casan calquera día, e disque “o 
cura que me casou procura de me velar, que se me pon na idea voume 
a descasar”,  tuvemos que aghardar a domingo por culpa de velarmos.
Entrevistadora: Eso que é?
María: Poise… unhas velas que poñían diante, que ahora non as poñen. 
Era o mismo día que te casabas. Poñían unhas velas e eso era a velasión, 
e non había eses días, nuns tantos días que poñían a vela, e entonses 
había que aghardare a ese día para velarse, sinon había que ir outra 
vese, e viña tamén o… o… o  xusghado viña á ighlesia, levantar a acta 
matrimonial; non ibas á Serra, que viñan eles á ighlesia, e firmabas alí a 
acta. Poise si. E como tíñamos luto, porque morrera meu avó, pois, non 
fixemos voda. Casamos e fomos de luna de miel.
Entrevistadora: E quen foi á voda?
María: Nada máis que uns cuñados. Viña… primos e namais, non 
foron moita…  cuñados e primos. Nada, namais un desaiuno para… 
para as personas que viñeron e namais.  Nós xa marchamos. Fomos a 
Ulla, que tíñamos un tío cura, a Coruña, a Santiagho, botamos des días 
por aí. Fómose… máis ben dito hasta Santiagho fómose… nun coche, 
nun turismo que tiña Moncho Lira, xa hai moitísimos anos, era coma un 
taxi, si. E despois de Santiagho, pois en autobús daquí e dalí, fomos en 
tren,eh? En tren da Coruña a Santiagho, ou de Santiagho á Coruña, si, 
que descarrilou no camiño, acórdome, de noite. E era, a xente víñanos 
roghar con peras, con fruta que nos traía ó tren a min e mais ós que 
íbamos, que iba moita xente. E nonos pasou nada a ninguén, pero 
descarrilar descarrilou; e despois serían os vesiños os que, claro  como  
era noite, eu non puden ver o sitio, solo se vía as luses do tren. Pois 
traían peras, masáns, fruta nos traían alí ó tren. E acórdome que iba 
una mosiña ó lado meu, e desía ela: “coja señora, coja que es la bondad 
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de las personas que piensan que llevan hambre” Como era no tempo 
da gherra non? “Coja señora,coja”. E por non ser maleducada collínlle 
unhas uvas.
Entrevistadora: E tuvo regalos de voda?
María: Alghún, pero moi poucos. Unha dosena de… de copas con una 
botella, aínda créome que alghunhas aínda reinan e maila botella, outras 
xa se irán fastidiando. Tuvo máis o meu marido, ó meu marido si que 
lle reghalaron unha colcha, reghaláronlle así cousas e…  de vestir. Pero 
a min…
María Teresa: Eran moitos irmáns, meu pai era o menor de dez irmáns, 
xa tiña casado o maior  na casa, que  xa tiña fillos, o sea, el tiña sobriños 
que lle levaba catro anos, criouse alí con eles. Despois morréronlle seus 
pais… tiña el… a última que lle morreu tiña el dezaoito anos, morreron 
moi novos. Daquela tuvo que ir á guerra, á guerra non, digamos que 
el xa tiña creo que dous ou tres irmáns na guerra, entonces el contaba 
sempre e… que… seu pai se veu obligado a decidir entre el e o outro 
irmán. Tiña que ir un máis á guerra. Entonces había dous irmáns, era el 
que era o máis novo, e había outro que tiña una diferencia de… cantos 
anos lle levaba? Polo menos cinco ou seis. Pero tiña outro que estaba 
casado e tiña un fillo. E entonces… el sempre contaba que, que bueno, 
vía a seu pai chorar e entonces díxolle: “papá non chores, vou eu”, así 
decidido, e díxolle, e desíalle seu pai: “E ti, a onde vas ir que eres un 
rapás”. E bueno, ó final foi meu tío, o outro irmán… Pero meu pai o 
que tuvo que facer é irse para Sevilla, foise, mandárono para Sevilla e 
creo que no… no que lle chamaban ese… no me acordo ahora como lle 
chamaban, pero si hai un nombre na guerra civil que iban os críos de 
dezaoito anos, hai, hai un nombre para ese tipo de…de relevos no? De 
xente que eran de dezaoito anos e incluso creo que algún non sei si iría 
máis novo, de dezaoito anos seguro porque el foi; de feito el cumpría, 
destas cousas que había que tiña fecha do primeiro de octubre aínda 
que el nacera o vintesete de setiembre; gracias a eso, decía el non foi 
obligatoriamente á guerra sin ter que elegir, eso dicía el, por esos tres 
días, e quedouse, tuvo que estar en Sevilla, en que si terminaba a guerra 
ou non terminaba a guerra, tres anos e medio, estuvera, de mili. 
María: E desía el moitas veces que Sevilla, Sevilla, que é unha siudá 
moi bonita, que había gherra, ou fame  de verdá, porque a veces que 
había criaturiñas por alí, que daquela non había basureiros, como desía 
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el, pero salían cun pedasiño de pan mais neghro ca  desilo  e… comían 
aquelo, e desía parece que se me arrespighaban as carnes, desía el, 
moitas veces. Siempre me desía, habemos de ir a Sevilla, e ahora nos 
últimos tempos, cando enfermou  dixo: “morro coa idea de que toda a 
miña vida tuven a idea de che levar a Sevilla e nunca che levei”. Quería 
ver como estaba, porque disque o puente de Triana é moi bonito, según 
el desía.
Entrevistadora: E... usté foi á escuela?
María: Fun, pouco tempo a Filgheiro; non tuven outra. Aquí enriba, 
unha aldea máis arriba, unha aldea máis arriba; hai Carballido e despois 
Filgheiro.
Entrevistadora: Que era,  pública?
María: Si, era; era unha casa que tiñan aquí os... o que ahora son do 
paso, antes tiñan unha casa enriba, e despois nesa casa, poñían a escuela, 
alí en Filgheiro.
Entrevistadora: Pero era un maestro nacional ou quen….?
María: Era un maestro nasional, Don Julio Lira, e tuven antes uns 
meses un que lle chamaban Don Ricardo, os apellidos non os sei, porque 
foi o primeiro que tuven, que era coxo, a min queríame ese maestro, 
unha barbaridá, que daquela, cando había unha muñequiña bonita nun 
periódico ou nunha revista ou así… siempre ma recortaba e dábama;  
queríame moito o maestro, tanto un coma o outro. E despois tuven a 
Don Julio Lira , que era de Noia e foi, estuvo aí anos e anos; que foi o 
maestro que conosín….
Entrevistadora: A que anos empezou usté?
María: Por aí…  que tería?... Seis anos? Pero iba poucas veces porque 
como había que ir cas vacas,  había que traballar, pois o día que era 
un día santo, descansaba, que non andaba cas vaca daquela, que ahora 
andan cos tratores que é o mismo, pois iba todo o día, ai para min era una 
festa! madre mía, era digho eu unha festa para min, aquelo porque iba 
todo o día á escuela e librábame doutros traballos e despois sacáronme 
moi sedo, ós dose anos xa non fun máis á escuela. Nin pouco, nin 
moito. Despois había aquí un pariente noso, que aínda era pariente, e 
ofreséuselle a papá,  a que me daba escuela de noite, pero papá nunca 
me deixou ir e quedeime así. Daquela desíalle siempre o pariente ese: 
“Por que non mandas a rapasa á escuela?” “Heille dar un lighonsiño 
como me deron a min” e quedeime. Se me enseñaran un pouquiño máis, 
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eu creo que algho máis sabería , pero…. Houbo que ser así.
Entrevistadora:  E quen iba a esa escuela,  de que aldeas iban aí?
María: Daquí, vesiños nosos, daquela había en todas as casas alghún. 
Entrevistadora: Era moi frecuente aquí, cando morría un familiar, 
poñeres loito?
María: Todos. Acórdome cando morreu un vesiño darriba, ao pouco 
tempo morreunos  un tío a nós aí en diante e dime a vesiña da arriba 
“Bueno, en menos de dous meses encheuse a familia de corvos”… 
Poñíamos por tíos e por todos.
Entrevistadora: Por todos, por bebés?, por nenos pequeniños tamén?
María: Non, polo rapás pequeno non, siempre disían que ó rapás 
pequeno que non se lle…, que era un angelito. Eso si oíallo da miña 
abuela. 
Entrevistadora: Había unhas normas de dicir, por un pai tantos anos 
por un fillo tantos ou cada un poñía así máis ou menos? Cal era o hábito?
María: Bueno, polo reghulare o pai siempre ou a nai  eran tres anos 
siempre. Eu, a desi-la  verdá, ó morrerme meu pai, tiña eu trinta e seis 
anos ou trinta e sete cando morreu, e botei  sinco, non tres, botei sinco. 
E despois saqueino… miña irmán despois marchou, porque ó morrer 
el e…”eu tamén vou coma os demais polo mundo”. Eu non llo podía 
privare, ela era maior de edá, “e bueno meu fillo, se queres marchar pois 
tes que marchare”. Eu como  Consuelo marchara dispois, chamábanlle 
Consuelo a miña irmán, dixo: “Bueno este ano vou ir pero si sáca-lo 
luto, senón eu sen luto e  contigo e o luto non quero ire”.” Bueno pois 
si é por eso, sácoo”; e foi cando o saquei.
María  Teresa: Eso tamén era relativo porque mamá cando morreu 
súa nai tiña desaseis anos e eran catro anos de luto, e morréronlle seus 
irmáns e foron tres anos tres anos e pico por cada un, ós tres anos 
aliviávase e despois fasíase aínda medio ano máis con alivio.
Entrevistadora: E que lle impedía … quería ir, por exemplo, ó cine?
María: Ó sine iba ighual, porque o había na Ponte; ás festas, non; ás 
festas a ningunha, ahora ó sine, si. 
Entrevistadora: Onde había cine na Ponte?
María: Na de Maseiras, atrás, no… tíña o baile para atrás e fasíamos 
sine alí , baile non houbo, despois de vello non sei si houbo se non, pero 
había o sine alí. Era Maseiras e maise... Tomé que puxeran a máquina 
de sine alí. Aquí había moitísima xente na misa e había novena e veu 
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un padre entonces e… predicar a novena, e empesa “con flores a María, 
con flores a porfía que madre nuestra es y esas mujeres que están con 
esos brasos y esas piernas destapadas vienen a ver la Virgen María?” 
dixen eu… “eu, bueno a min no me toca pero a quen lle toca xa está 
botando…”. Outros levaban o manga corta ou o mellor o escote ou eso, 
e o home xa empesou a poñerse… Desía eu,  “madre de Dios!” E co 
velo, que ahora aínda unha filla miña que estuvo en Venesuela, María, 
di ela :  “ai! que boa cousa foi que  ás veces tenme esquensido e vir do 
portal do Enxido a buscar o velo”. Eu ás veces, que me esquensía, ó 
mellor levaba no bolsillo un pañuelo da man e poñíao pola cabesa, que 
senón non cheghaba á misa, porque iba cos minutos contados, e poñía 
o pañuelo da man pola cabeza. E ahora non se leva nada. É así a vida. 
P ois eso, si.
Mari Carmen: Acórdome miña nai de andar con pano amarrado. 
Ademais de estar de negro, pañueleta, medias, non podías levar nada 
descuberto, tiñas que levar todo de negro, levaban un mantón ou unha 
mantilla, non sei como lle chamaban de oito puntas, porque eso tan, o 
tiña ela ghardadado que llo deixou de herencia súa nai, que andaban 
todos os días con el, amarrado aí por ensima aínda que fixera boa calor, 
tiñan que andar con ese, con ese manto, amarrado. É un manto ghandre 
non podía sacar nada, tiña que andar así todo ca pañueleta, toda tapada, 
non podía andar nada destapada.
María: Un de alfombra de oito puntas; tamén mamá o tiña, que tiñeuno;  
tíñao do fleco torsido, tíñao de fleco de seda, e tíñao… o de oito puntas, 
tiña catro panos, doblados, e fasía oito puntas aquí atrás. Eu, o pañuelo 
da cabesa, púxeno cando morreu papá, pero despois saqueino porque 
me escorría tanto,  era un pañuelo de seda. Dígholle eu, “Mamaíña, eu 
o luto téñoo pero o pañuelo non o quero, xa cho digho, non ando con 
el”. “Non andes, muller, non andes que o luto é o mismo”, e deixeino. 
Aínda o teño alá en alghún caixón….
Entrevistadora: E en Semana Santa?
María: En Semana Santa, pois íbamos á ighlesia, había aquí, había 
un monumento, ahora non hai tal monumento coma antes. Poñíase o 
Santísimo, había unhas escaleiras grandes como desde aí… así todo 
con velas, e… o… viático estaba ensima de todo e despoise poñíanse 
plantas dun lado e do outro, que as poñían os do Enxido. E estaba todo 
moi bonito e había moitísima xente o Jueves Santo e o Viernes Santo.
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Entrevistadora: Había que rezar moito en Semana Santa?
María: Bueno, cada un resaba o que podía, pero ó Santísimo, pois 
poñían unha hora ou hora e media, quedabas alí, despois apaghaban as 
velas todas esas porque podía haber un monumento, e viñas pra casa.
Entrevistadora: E botabas hora e media alí rezando?
María: Si, resando, o rosario o viacrusis, rezabas, andabas o viacrusis 
e despois o cura resaba o rosario e despois o que quería ir recibir iba 
e o que non… polo reghular iba todo o mundo que daquela íbase á 
confesión,  ahora xa non se vai, casi nunca. A veses cando había moita 
xente, aínda macordo que unha ves, que era aí unha en Filgheiro que 
se apellidaba Tembra, e o cura estaba pasando a lista, tomando….e ela 
estaba berrando: “Pepa Tembra”, e dille o cura:  “ Tembrará, tembrará, 
filliña, que ven moito frío”.
Entrevistadora: E aquí usted recorda celebrar o Pampallín?
María: Os maios, non, non. Aquí os maios viñan de Santa Cristina e eso 
coa crus coberta de flores e si lle dabas algho, non sabes? pero non, aquí 
non se celebraba. Nós, nunca; porque na casa os rapases eran eu e mais 
miña irmán e non nos  ilusionaba, pero os vesiños si; collían un melón e 
fasíanlle unha chea de buratos para… e metíanlle unha vela dentro para 
alumiar. Eu que sei, fasían así desas cousas. Polo… por difuntos, era 
cando fasían eso e mais despoise polo carnaval, tamén, moitas veses. E 
ás veses, un que era de aquí, xa ghardaba os melóns para faser aquelas 
endórminas, nas calabazas, e pra poñer medo.
María  Teresa: Bueno, fíxate se foi curioso, que era a penúltima de 
sete irmáns, e leváronna con sete anos, tiña un tío cura, na Ulla, máis 
ben dito, Manuel, e foise a vivir ca criada e mais co cura, contaba que 
a primeira vez que veu, iban , con todo esto seus pais a festa e tal pero 
contaba que a primeira vez que volveu a casa donde naceu foi ós trece 
anos, estaba…dígoche así un pouquiño para que vexas que tipo de 
mundo aquel tamén, no? Entonces ela contaba que a primeira vez que 
veu ós trece anos, tiña a irmán máis pequena que ela e o irmán máis 
grande que ela. Estaban os tres en distintas esquinas da casa ollándose 
así un pouquiño como, bueno estraños, como estraños, a min eso sempre 
me impactou bastante, o feito de que o contara, no? E logo despois tuvo 
que volver ós dazasete anos porque súa nai estaba morrendo e entonces 
trouxérona.  Porque a tiña que preparar porque ela quedara ó cargo da 
casa. Entonces ela contaba como a súa nai lle decía: “Mira, a mellor 
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tallada tes que lla poñer ó teu pai, cando morra tesme que poñer esta 
roupa, cando tal… bueno, preparala. Mira por túa irmán máis pequena”.
Entrevistadora:  Túa avoa era súa nai?
María  Teresa: Si. A historia que a min me facía… bueno, era, iba, 
daquela había coches de cabalos, a min me viña así, cando mo contaba, 
como as diligencias das películas de vaqueros, e iba daquí a Santiago, 
entonces e…. como sería ó camiño que ela unha vez iba tan chea de 
frío, xa chegando aí a Orro,  que lle dixo a do coche de cabalos “eu xa 
vou cruzando por aquí, mentras el iba facendo o recorrido por Noia e 
tal e xa me colles en San Xusto”. O sea, que ela iba a coller o coche de 
cabalos a San Xusto, que volta non daría ou que tarde chegaría!
Entrevistadora: E donde, por donde pasaba entón ese coche de cabalos?
María  Teresa: Poise eu penso que fasería o mismo recorrido que a 
carretera dispois, eso si que non sei, a carretera despois, pero a vella, 
sería polo Pontellón, 
Entrevistadora: A Pontenafonso, A Pontenafonso chamádeslle...
María: O Pontellón desímoslle, acórdome que  a Pontenafonso sempre 
lle desíamo-lo  Pontellón, que… disque tiña unha pedra que botaron 
abaixo que desía o que a fixo: “Adiós Puente de Don Alonso, sabe Dios 
quien te acabará, treinta años me llevaste, la flor de mi mosedá”. E 
está escrito, non sabemos si nos que están tapados ou nos que están 
descubertos, pero sempre se dixo. 
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Carmen Moledo Novo
e José Rodríguez Domínguez 
fálannos das regheifas

Carmen: Cando se fasía a cama botábase a saba de liño por riba do 
colchón e despoise un cobertor. Saba botábase unha soa por baixo 
e despoise do cobertor, unha manta de lan e ala; non había máis 
nada. Había a de baixo namais. E había colchóns de lan, pero antes 
eran de follato, de follatos de millo que lle sacábamos ó millo cando 
esfollábamos.  Sacábamoslle os follatos e cortábamos ben cortadiños e 
despois fasíamos o colchón para durmir nel. As sabas de liño tesíaas un 
teselán mentres se goberna o liño e despois de cando vén do teselán, vén 
en dous lensos e despois hai unha costureira e cóseas, cunha aghulla, 
os dous lensos para fase-la saba completa porque non lle dá o trial pra 
fasela tan largha. Non daba pra máis nada, tiña… non sei si tiña un 
metro, non, índa non tiña un metro de ancho, non o tiña, non. 
As mulleres… antes fasíase unha camisa de liño e á parte de riba 
botábanlle lenso, porque senón labrábanse debaixo dos brasos co liño 
que era mui irto. Poñíase rojo e doía moito e entónsese botábanlle un 
cacho de lenso, porque non era tan bravo como o liño. E disían: “aquel 
labroume por debaixo do braso”.
Entrevistadora: A ver, cóntame da feira da Serra, a que ibas?
Carmen: Á feira da Serra íñamos vendere un medio ferrado de millo 
ou de senteo pra trae-lo aseite e mailo xabrón, e mailas cousiñas da 
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casa. Pouca cousa que daquela non había, pouco se traía. Collíamos  un 
sestiño na cabesa e íñamos por aí abaixo polo monte e despois traíamos 
as cousas outras ves na sesta pa riba, a andare. Íñamos á mañán, por aí 
polas nove máis ou menos, e despois víñamos de tarde cando podíamos, 
cando acabábamo-la feira. 
Entrevistadora: E onde comiades logho?
Carmen: Comer, nada; víñamos comer á casa. Levaba un caroso de 
boroa, alghúns levaban un cachiño de borona e comíana e se cadra 
comprábanhe unha peseta de fruta pra lle mesturar cando era o tempo 
do vran; e senón, nada.
Entrevistadora: E a feira aquí en Valadares?
Carmen: E a feira en Valadares… había fasenda, non era de… de máis 
nada que fasenda: había vacas e beserros e máis nada. E, claro, cando 
había un beserro levábase para vendere e comprábamos  e máis nada. 
Despois si, que a mosedá iñamos á noite, á tarde. Íñamos á tarde pasear 
por alí pola feira arriba e abaixo cos mosos, o que os tiña, e o que non 
os tiña daba voltas por alí, unhas enghachadas das outras.
Entrevistadora: Pero non había baile?
Carmen: Nada, de baile nada. Paseábamos dun lado pra outro, íñamos 
dun lado pra outro; pedras… a patadas cas pedras dun lado pra outro, 
que non era como aghora que tiña semento. Todo era morrillo, todo 
morrillo, e despoise, a que tiña moso, iña o moso e collíaa polo braso e 
contáballe catro cousas e paseaba por alí dando un paseo; e a que non o 
tíñamos, enghachadas unhas das outras.
Entrevistadora: De donde viña a xente con animales aí para vender?
Carmen: Ai! De moitos sitios, eh! Viñan de Masaricos, de Beba, de 
Torea… San Lourenso, de… os animais viñan de moitos sitios; do 
Freixo tamén viñan pero deso pouco, de donde máis viñan era de Torea 
e da parroquia de Masaricos e por aí, do Pino e por aí na volta, todo na 
volta de Valadares. A andare, andare; que nós fomos a Carnota, eu e 
mais José, buscar un beserro, e troxémolo a andar por alá polo monte 
arriba.
Entrevistadora: E onde se situaba a feira?
Carmen: No medio e medio, a pé da ighlesia, o espaso que hai alí, que 
aghora está con semento, pero antes era todo pedras; e alí era donde se 
soltaban os beserros e as vacas uns para un lado e outros para outro. Si, 
era alí. E despois empesou a vire, anos máis tarde, mulleres con retales 
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pra vender, pero eso pouco, así dúas ou tres, que traían así un saquiño 
de retales pra, bueno, pra fasere a roupiña que non había, e non había 
máis tendas. Non había, así doutras tendas non había.
Entrevistadora: Onde se conocían os mozos?
Carmen: Os mosos, cando íñamos a esa feira de Valadares, a que non 
tiña se cadra atopábao alí, ighual o atopaba alí; e outras veses había, 
xuntábamos as mosas así nas aldeas e os mosos tamén, e se cadra 
alghunha collíao, atopábao, e se cadra non; había unha chea delas que 
non. Eu atopeino no monte apañando batume, apañando batume. Eu 
estaba apañando batume e José estaba tamén apañando batume na 
súa leira e doulle a idea de vir alí a pé de min. E desde aquela, pois 
conosémonos. Despois fomos pra feira de Valadares e fijouse en min e 
conosémonos así.
Entrevistadora: Canto tempo fostes mosos?
Carmen: Un ano. Si, un ano. E foi así a vida. Despoise iñan, bueno os 
mosos viñan polas aldeas, polas portas, a que o tiña, e tiñan unha lus 
que lle chamábamoslle o foque, e enfocábanlle ás ventanas e despois 
as mosas salían. Xa sabían que  estaban esperando. Había o domingo 
e se cadra o sábado e o jueves. E despois íñamos tamén ó muíño, que 
había que ir ó muíño do río, e xuntábanos as mosas e íñamos ó muíño, 
e  despois eles tamén iñan. Despois había, máis tarde, en Valadares, 
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unha  taberniña e daba un ghaiteriño así un domingo ou así un día 
festivo. E despois iñan, claro, viñan os mosos e chamábannos a bailar. 
Entrevistadora: Donde era ese bar que tiña o ghaiteiro, cal era?
Carmen: Chamábanlle Germán de Habanera. Era alí arriba donde está 
a do Chouto, nunha casa que había alí, que tiña unha taberniña e daba 
un ghaiteiro cando, bueno, podía, para xuntar a mosedá. Era fóra, estaba 
fóra, e non había que paghar nada, bueno... quen falaba de paghar? 
Paghábao el para que se lle fosen os homes tomar alí un vaso ou unha 
copa. Era así.
Entrevistadora: E ti acórdaste que ghaiteiros eran?
Carmen: Bueno, alghún acordo, pero aghora xa… Un era de Ghimaré, 
que era o Setre de Trillán, outro era de Sendón, que lle chamaban o 
Mouro; tamén foi o Paxareiro de Terelle. Deses acórdome, pero 
habería máis, pero aghora… Era unha aghrupasión. Non me acordo de 
que tuveran nombre como teñen aghora as orquestas. Non, non había 
nombres. Xuntábanse así uns cuantos, un tocaba a ghaita, outro o bombo 
e outro a caixa e xa non había máis, xa non eran máis que se cadra dous 
ou tres; eran tres, máis ben tres.
Entrevistadora: Así que fostes solamente un ano mosos?
Carmen: Si, solamente un ano mosos.
Entrevistadora: Quen tomaba antes a decisión de casar?
Carmen: Os homes. Sempre eran eles. Os homes. As mulleres nada. 
Íñamos para onde nos levaban.
Entrevistadora: E a que hora casastes?
Carmen: Ai! Eso si que foi o máis triste. Á unha da mañán. Unha, 
unha non sería pero… serca dela, de noite. Porque había o costume 
que pedían o que era as regheifas, os mosos. Iban cantare ás portas e 
entónsese José non quería sentilos cantar á porta; e entonses dixo de 
casar de noite e cada un foi pra súa casa. E ó outro día, ó outro día foime 
buscar, si; e fixéronlle unha sea, unha comida. E era así, porque cando 
cantaban a regheifa despois botaban coplas ofendendo, non sabes? se 
cadra disíanche calquera tontería que non ghustaba e entonses o José 
non quería que estuvesen cantando á porta. Incluso viñeron pedila, pero 
dixeron: “non, aquí non hai ninguén, aquí non hai voda, aquí non casou 
ninguén”. E foi José que dixo: “Se queredes caldo vinde para dentro 
que están fasendo o caldo” ou… bueno, a comida.
Entrevistadora: Se che cantaban a regheifa había que darlle algho?
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Carmen: Había que dar un bolo de pan, non había que dar máis nada 
que un bolo de pan e despois partían aquel bolo de pan, bailaban, había 
se cadra o que lle daba a regheifa había un ghaiteiriño deses, e entonses 
había un bolo de pan e unha muller e mais un home bailaban, a muller 
co bolo na cabesa, e bailaban a regheifa  e despois aquel bolo de pan 
partíanno así en cachiños e depois repartían unha regheifa a cada un; a 
cada un!, ó que lle tocaba, que a todos non lle tocaba. Era así.
Entrevistadora: E quen foi entonses á túa voda?
Carmen: Quen foi? Pois o padriño e maila madriña, namais. Foi a 
irmán de José, a mais meu tío de Esperante, o pai dos meus irmáns.
Entrevistadora: E ti como ías vestida?
Carmen: Como iba vestida? Cun vestido neghro. Cun vestido de lana, 
de lana cativa, neghro de todo, e por riba unha pañueleta. Levábase así. 
Mandábannos faser así.  Bueno, todos, todos non farían, pero disque 
que tiña que ser así.
Entrevistadora: Tuvestes reghalos de voda?
Carmen: Algho tuven, pero mui pouco. Sabes o que tuven? Unha 
pañueleta para a cabesa amais unhas sabas de estopa. O reghalo que 
tuven en total. Mira o que tuven! Miña madriña, a que era miña madriña, 
que me bautisou que non foi á voda, reghaloume unha pañueleta, que lle 
chamaban toucas de seda, que inda non sei si andará por aí, ahora non 
sei onde vai, e despois a outra doume unhas sabas de estopa. Non era 
ela, non era nada miña, pero era de meus irmáns e doume unhas sabas 
de estopa; pero non, á voda non foron e non tiñan por que me dar, non 
tiñan porque me dar nada tampouco.
Pero, bueno, despois, cando se empesaron a faser vodas con máis xente 
e a haber máis reghalos, púñanse os reghalos no comedor, si un o tiña, 
ou nunha sala ou no que tiña; traían os reghalos e púñíanos todos na 
volta. E disían: “Esto tróughoo fulano, e esto tróughoo sitano”. E disían, 
disían eso; iñan disindo “é de fulano e mais de sitano”. Todos para velos 
os da voda todos.
Entrevistadora: E na túa voda, que fixeron de comer, acórdaste?
Carmen: O caldo, que era o que se fasía. E aquel día houbo un cafeíño, 
que antes xa non o había. Caldo e boroa era o que había, non había máis 
nada; non había máis nada que faser de comer.
Entrevistadora: Paghábase a voda?
Carmen: Paghábase a voda e mailo despacho. O despacho era en sitio 
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de aghora as amonestasións, que daquela había que lelas; líaas o cura 
na ighlesia como as le aghora tres días, tres domingos, pero  nós non 
quixemos e o despacho era, fasíao o cura alá un papel e xa valía por eso; 
pero había que paghalos, xa valía polas amonestacións. Quen botaba 
despacho paghaba máis porque che casaba de noite, non sabes? E eso 
paghábase máis. Casábase de noite para que non nos visen, porque 
despois víñanche pedir as regheifas, e despoise, uns eran amighos e 
outros enemighos, empesaban a paus  e había o lío padre. Eso había de 
evitalo, eh.
José: Bueno, casi en todas había peleas, eh. Bastóns de carballo e pau; 
e o que era o máis fuerte era o que batía, os outros caían.
Carmen: Fostes para a voda, preghúntalle que levou vestido e mais 
calsado.
Entrevistadora: Que levastes á voda para casar?
José: Érache un vinte e catro de xaneiro e chovía. Inverno puro, eh. 
Fasía vento e chovía e tíñamos que andar por eses camiños dos montes, 
que non había pistas como hai hoxe. E non dighamos camiños bos. 
Había uns camiños de carro bastante fondos e levaban medio metro de 
aghua de espesor porque chovía e estaban todo o inverno cheo de aghua 
e non había por onde ir. Había que ir polo camiño, pero eu levaba unhas 
botas de ghoma, altas eh! e unha ghabardina porque chovía tamén, e 
un paraghuas e mais mirando para atrás que non me quedara a muller 
encallada na aghua.
Entrevistadora: E a donde ibas ás romerías aquí?
Carmen: Ás romerías iñámoshe á Romax, ó campo da Romax, 
e íñamos ó Ánxel da Gharda, a Coiro e alghunha ves ó Carmen de 
Masaricos, pero ó Carmen de Masaricos poucas veses que era moi lonx 
e había que ir a andar; e íñamos a unha feira que lle chamaban a feira 
dos carros en Insua, en Val. A aquela tamén íñamos que era… a feira 
dos carros, bueno, era en Insua, e íñamos, era de ano en ano, e era 
o vinte e catro de xaneiro; e á feira dos carros tamén íñamos, moito 
por eses montes e despois romerías non íñamos a máis, non íñamos a 
máis. Ai! ó Socorro tamén íñamos, si. Ó Socorro íñamos, inda íñamos 
de víspera. No sábado, cando había ghaiteiro, tocaba un ghaiteiriño no 
sábado e íñamos todas contentas e si disían que non había ghaiteiro, xa 
non íñamos, claro, a que habíamos de ir?
Entrevistadora: Como era antes a festa do Socorro, a romería?
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Carmen: Bueno, a romería, bueno, había un ghaiteiriño que non había 
orquesta daquela; despois si que despois empesaron a vir as orquestas e 
xa había, pero había un ghaiteiro. Había moita xente e íñamos comer alí, 
ó campo. Levábamos unha sestiña na cabesa e íñamos comer ó campo, 
siii. Levábamos pouca cousa: unha tortilliña de patatas e se cadra uns 
mañueliños, uns mañueliños e ala… ala… e íñamos comer ao campo, 
a mais non había moito que levar; había pouco abondo. Non era como 
aghora, pero íñamos. Comíamos alí e divertíamos alí, unhas cas outras.
Entrevistadora: E aquí iban cantar o aghinaldo?
Carmen: Iñan polas portas; si, iñan. Iñan canta-lo aghinaldo, iñan. O 
que tiña algho dáballe algho; e o que non, sin nada, claro. Iñan. Ai! 
iñan hasta lonx. Iñan hasta a Picota, cando eran as feiras da Picota; 
iñan á Picota e a esa feira dos carros tamén iñan. Tamén iñan cantar, e 
iñan cantar por aí polas aldeas, por moitos sitios, iñan por moitos sitios, 
muller. A eso nunca fun. Eu cantar non sabía e non quixen aprender 
e nunca fun. Mais ben iñan os homes, eh, alghunha muller iña, pero 
mulleres poucas. Case que eran sempre homes cando iñan. Amais, 
cando era polo carnaval que se vestían de carnaval, cos trapos vellos, 
daquela iña alghunha muller tamén, pero máis ben eran os homes, eh. 
Mulleres poucas, mulleres poucas iñan a esas cousas de noite. Case que 
sempre eran homes.
Entrevistadora: Facías pampallín?
Carmen: Non; pampallín, non. Nas vísperas de San Xoán  íñamos ás 
flores, íñamos ás flores, esto fixémolo… fasíamolo e aínda o fasemos 
ahora, e metíamolas así nas paredes, nas portas e nas ventanas. As flores 
que se collían polas leiras, polas hortas: tróqueles e herbas de… flores 
de bieiteiro, e sinsas  e herbas que había por aí polos arrós, metíamolas 
na porta. Despoise outra… fasíamos así unha poutada que eran das 
herbas de San Xoán e metíamolas nun balde de aghua para lava-la cara 
ó outro día. E cando… e a víspera de San Xoán fasíamo-la cachela, será 
o que vós fasíades o Pampallín. Nós fasíamo-la cachela, e a cachela 
era queimar unha morea de leña que chamábamoslle a linterna. Nós 
chamábamoslle a linterna e íñamos unha semana antes apañar ó monte 
cas eixadas así á serrada da noite, inda fasíamo-los labores as mosas 
e cavabamos terróns que non había leña, non había xestas nin había 
nada, cavábamos terróns e despois xuntábamos os terróns todos aqueles 
nunha morea e na víspera de San Xoán chamábamoslle a linterna, que 
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será o que vós chamades Pampallín, claro; e botábamos moito alí as 
mosas e os mosos, a queimar aquela morea que apañábamos. O trinta 
de abril ás tardes antes de ser pó-lo sol botábamos aghua bendita polas 
leiras e polas casas e por todo, porque disque que era para que non 
entraran as bruxas. Disiámoslle: “aghua bendita aquí quedas, bruxas 
fóra daquí e Dios che dea moito ghran ou fruto ou o que fora, que sea 
ghran coma carballos, ou millo coma carballos ou senteo ou  o que 
fose”. Era o que disíamos; era o que disíamos así. Había si, xuntábamos 
se cadra un día na semana, bueno ós sábado ou ós domingos e había 
unhas pandeiretas e chamábanlle a fouliada. Eso si que había; e tocaban, 
dúas tocaban a pandeireta, se cadra un home e mais unha muller, e as 
outras bailábamos alí, nunha eira cando non chovía; e cando chovía, 
e era polo inverno, tíñamos un cuberto ou unha corte e pedíamos ó 
vesiño que tiña unha corte libre e despois iña,  íñamos bailar alí amais 
toca-la pandeireta cun candil de ghas, que non había lus. Metíamo-lo 
candil no burato da parede, que todo era pedra, e despois moitas veses 
quedábamos ás escuras, porque os mosos dábanlle cun pau e alá vai o 
candil... e alá, quedábamos ás escuras. Para despoise... meterlle man ás 
mulleres. Quedaban ás escuras e despois... despois había agharradeiras, 
agharradeiras non, muller; pero despois andaban a meterlle man ás 
mulleres. E despois nós marchábamos. 
Entrevistadora: E a escola, a onde iba a xente á escola aquí?
Carmen: Á escola, había un maestro, un maestro, bueno, un que sabía 
algho, alí en Lestaio; houbo outro así polas aldeas; outro no San Cristovo. 
Eu fun alí a un que había en San Cristovo pouco tempo abondo. Despois 
á Vila do Monte, se cadra un maestro botaba unha temporada nun lado 
e despois cambiábase para outro, ou iña para outro lado e viña outro; e 
despois en Valadares, que despois máis tarde xa houbo un maestro así 
diario sempre para… sin andar cambiando sempre, en Valadares, na 
escuela de Valadares. Eu non fun; a Valadares non fun nunca . O que fun 
é a Vila do Monte. E se cadra despois aínda había un que non tiña donde 
pór escuela e buscaba unha casiña así nunha aldea calquera ou alí en 
Lestaio, que non tiña nada, e vén pra alí, non sei se era de Pontevedra, 
non sei de donde dixeron que era, e puña alí escuela. Pero non tiña nada, 
había que lle dar algho pra comer: un dáballe un pedaso de tousiño, 
outro dáballe unha dusia de ovos, que non tiñan, non cobraban, non sei 
si lle daban algho, pero creo que non lle daban nada, eh! e dábanlle así 
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de comer. Outro dáballe unhas patatas e así esas cousas pra comere, 
que daquela non tiñan, non lle paghaban nin nada, non tiñan donde 
estar. Era así. E despois os días que había non íñamos todos, porque nos 
mandaban traballar, ou cas vacas, ou chama-las vacas pra traballar nas 
leiras ou... Íñamos cando, cando nos deixaban, non íñamos tódolos días 
tampouco. Había días, unha chea de veses que non se iña.
Entrevistadora: E ti recordas alghún viaxe que fixestes cando eras 
nova?
Carmen: Eu non fixen viaxe ninghún viaxe; hasta que casei non fixen 
ninghún, miña filla. O máis lonx que fixen foi ir a Rianxo un ano cando 
era a festa de Rianxo, que ofresíanse a ir a Rianxo unha chea deles, 
disque polos animales, e a min, bueno, mandáronme daquela canda as 
vesiñas. Ai! daquela xa era mosa. Non sei, tería, eu que sei, xa tería 
vinte, se cadra; ou serca de vinte. E de viaxes, non.
Entrevistadora: E en que fostes a Rianxo?
Carmen: A andar hasta Noia; e en Noia despois había un coche, un 
autobús; e tamén fun á Barca, pero fun  desde que casei, eh, casei ós 
vinte e catro anos. E íñamos á Barca, pero íñamos colle-lo coche a 
Baíñas. Hasta Baíñas íñamos a andar e en Baíñas collíamo-lo coche 
para ir á Barca, e durmíamos alá, e despois ó outro día collíamo-lo 
coche outra ves, e de Baíñas outra ves pra aquí a andar. Eses foron os 
viaxes que eu fixen. 
.................................................................................................................
Carmen: Íñamos vende-los ghrelos a Noia, cun cabás de ghrelos, con 
catro ou sinco dusias de manlladas de ghrelos nun cabás e íñamos por 
Calreo abaixo e ao Cristo dos Pombeiros e despois a San Cosme e 
en San Cosme, máis adiante, chámanlle a Barquiña e  collíamos un 
bote, un barquiño pequeno, e pasábamo-la ría a outro lado de Noia. 
Cando había marea íñamos a serca de desembarcar, de salir en Noia.  
Cando non había marea desembarcábamos en Barro e despois tíñamos 
que andar outra ves co cabás de ghrelos hasta Noia; e o pior era que 
alghunha ves non dábamos vendidos e non tíñamos, non fasíamos nada. 
Se cadra fasíamos dúas pesetas e víñamos contentas, pero o peor era 
cando nos podíamos vender; despois íñamos polas portas a roghar con 
eles a ver si nolos quería alghén a patacón ou unha perra chica ou así, 
o feixiño de ghrelos. E de volta andando. Collía-lo barquiño outra ves 
e andando outra ves pa riba, pero eso non era nada, o peor era cando 
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levaba-lo cabás cheo de ghrelos e cheghábamos, bueno, escangalladas, 
cando desembarcábamos en Barro, que había que andar aquela area 
toda hasta Noia, María Santísima! Salíamos de Loios, e de Esperante 
tamén salíamos, ás seis da mañán, e non había reló e cando cantaban os 
ghalos, disían, bueno, cantan os ghalos, son as seis da mañán e hai que 
salir e levantábamos e chamábamos unhas ás outras que non iña unha 
sola. “Fulana, vente que é hora, ala”; collía o seu cabás, cada unha o seu 
cabás e, se cadra, levábamos un pedasiño de boroa para comer cando 
tuvésemos ghana, nunha bolsa.
Eu, cando estaba antes de solteira, cando estaba en Esperante, íñamos a 
Muros, alá por monte abaixo buscar unha bañeiriña de peixe e despoise, 
cando víñamos pa riba, alí antes de colle-la costa, que lle chamaban a 
Rateira, fasíamos unha laradiña de lume e asábamos unha sardiniñas 
pra comer que tíñamos fame. As sardiñas eran para comer; salábamolas 
para todo o tempo, e despois repartilas. Aquí non había peixe e, se cadra, 
traíamos unha bañeiriña delas na cabesa, de xoubas ou de sardiñas, e 
despois aquí limpábamolas, salábamolas nun caldeiro ou no que fora, 
nunha bañeira e tíñamos para comer hasta que se acabasen.
Entrevistadora: En que traballabas de rapás?
José: Pois arriba cas ovellas, e iba cas ovellas dos vesiños todos, un día 
por semana, e había quen me… no seu día que lle tocaba a el, levábanme 
unha filloa ó monte, e había unha fonte onde bebía o ghanado bravo 
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(risas), bebían as vacas que andaban polo monte pastando, as eghuas 
e… ovellas e cabras, e eu tamén iba beber así que comía a filloa, iba 
beber á misma fonte e dispois tiña que arrecadar as ovellas, así á posta 
do sol, e había así… toxo alto, bueno, máis alto que min hoxe, e nin 
me vía eu por aqueles carreiros nin as ovellas, solo se vían as eghuas, e 
cando ghalopeaban…! Eu… había manadas! Eu tiña medo que viñesen 
por riba de min eh! (risas). A comida do mediodía levábanma ó monte. 
E… bueno, a miña xente xa é lógico, non? Pero mismo había alghunha 
casa, dalghún vesiño, que cando lle tocaba a eles, íballe eu, non? E 
levábanme unha filloa. Cada día tocáballe a un veciño, pero eu case 
fasía o traballo dos vesiños todos, como en máis nada non traballaba… 
e un rapás de nove ou des anos que había faser?! E dispois claro, pasei 
a… a miña vida paseina no monte, non fun á escuela, nin sabía ler, nin 
contar …
Entrevistadora: Non fostes nada á escola?
José: Fun… dous invernos. Non sei si sabías… conosías este de 
Mirás que era así inútil dunha man, que se chamaba Manuel Trillo, 
era da Fieira, Fieira así d`apodo, e el era inútil, non podía traballar e 
d’inverno puña escuela, a aqueles que máis sabíamos (risas). E mira o 
que… ti mira o que eu sabía!, o día que me empesou, xa tiña trese anos 
eh! Cando empesei á escuela en Mirás! e mira que sabía eu, díxome 
“bueno, empesareiche coa tabla de sumar”, e dixen eu, “non sei o que 
é, empesa ti co que queiras”, “bueno, vamos a ver, ho, imos co dos, 
lo”, e fomos indo co dos… e inda souben! pero cando cheghei a “dos 
y nueve”, e pensei e pensei e non me salía, non sabía… dous mais 
nove… non sabía canto era, e dixo “di, di! Ti di o que che paresa que 
é”, “pos, dos y nueve, dos unos!” (risas), e díxome el, “dos y nueve, 
onse”, e díxenlle eu, “ghrasias, Manuel, ghrasias”. Pois eu nin sabía 
nin llo sentía a ninguén… era unha pena eh… era unha pena, era unha 
miseria! E bueno, dispois cando eu xa tiña vinte anos, que tamén fun 
de noite aí un par de invernos á escuela de Valladares a un maestro que 
se chamaba… Don Félix!, hai moito tempo que morreu, e por sierto, 
que ensinou ben, a min, e ós meus compañeiros, que casi todos sabían 
tanto coma min. Alghún sabía algho máis, pouquiños eh!. E para nos 
ter contentos dixo “bueno”, unha ves falábanos castellano, outra ves 
ghallegho…, “el jueves, al terminar la clase, haremos un registro de 
aquel que adelantó más o que sabe menos, y después un cuentito, eh, 
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para olvidar las molestias”. E disíanos un cuentito e nós matábanos a 
rir, nós contentos con el… el contento con nós… E a defunta de miña 
tía, queríame mandar a aprender de carpinteiro, pero… aquel ano ela 
púxose enferna e xa non puden ir, miñas irmáns tamén eran rapasas… 
había que traballar na terra, e bueno, xa non puden ir.
Entrevistadora: Mira, e cando ibas cas ovellas, ibas ti solo? Non iban 
máis?
José: Nada, fose eu porque xa me tocaba a maor parte dos días porque 
era así ou fose outro vesiño calquera, un solo, eh. E había, pois naquel 
tempo… nos vesiños todos de Loios habería dúas sentas, tal ves, algho 
máis de dúas sentas ovellas, e unhas vinte ou trinta cabras, había eh!, 
ghanado dese había!. E aquí, unha casa, e tiña un castrón así deste alto! 
Casi tiña ochenta sentímetros de altura, pero era largho, era doblado… 
e eu cando cheghaba aí a unha corredoira… a un camiño que che 
chamaban, ou chamamos a Corredoira do Río, e eu montába ó cabalo 
do castrón e… hasta o pasto, hasta onde tiñan que pastar. Mira e… con 
esas chorradas todas eu iba contento.
Entrevistadora: Paghábanche algho? Aparte de levarche a filloa, 
paghábanche algho?
José: Nadiña, cartos non había pra ninquén (risas). Cartos non había 
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eh! Que había d’haber muller! que cando eu empesei a ir á feira de 
Valadares, a defunta de  miña tía dábame… unhas veses unha peseta, e 
outras veses unha sincuenta, depende do que tuvera. E eu e mailos outros 
compañeiros, con aqueles cartos non fasíamos nada, pero íbamos para 
taberna e pedíamos cadanseu café! Bueno coño! Farreábanos! (risas). 
Era unha pobreza, non había nada…! a feira de Valadares que era de 
mes en mes ó lunes e… bueno, chea de rapases e adultos pero… había 
un paseo largho, pero… as tabernas, xa había dúas, naqueles tempos 
tiñan moi poucos clientes, non había cartos! Era unha pobresa! 
Entrevistadora: Cando veu a lus para Loios?
José: Ai! A lus para Loios… vén no ano corenta e nove. Si. E paghábamos 
de recibo, mensual,  sete pesetas. Ghighighi… Lus non tíñamos pero… 
tamén non paghábamos. Tíñamos lus dúas horas porque a lus produsíase, 
desde que os obreros marchaban do asarradero, o serradero, o que tiña 
xunta á fábrica, o finado de Claudino, en San Paio. E entónsese, con 
aquela posada que xuntaban desde que marchaban os obreros, poise 
dános lus dúas horas; siempre e cando non tuvéramos máis que unha 
bombilla de quinse quilovatios e unha de vintesinco.Empesamos así, 
pero despois acabamos ca lus, non había lus para nada. Empesaron a 
meter de sasenta, de…. bueno, desas que comían moita corriente… E 
acabouse. Acabouse que tardamos unha chea de anos en ter lus como 
é debido. E así. E logho, hoxe temos lus, e temos de todo. Temos lus 
bastante, para nós, para toda a casa, electrodomésticos, para as calles… 
e tamén temos, que estamos moi contentos, impuestos de toda clase.
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Carmen e Dominga Vázquez, 
de 78 e 80 anos, fálannos
do traballo nunha xastrería 

Entrevistadora: Falamos sobre as viaxes…….
Carmen e Dominga: Cando non había sitio no Castromil íbamos 
arriba, e de mala ghana, porque xa che digho, cheghas a Noia e despois 
non sabía si había de baixar de espaldas ou de frente. Siii, poñíanse 
todos aqueles chavales a mirarche debaixo das saias.
Entrevistadora: Pero paghabas ighual billete tanto se ibas arriba ou 
ibas debaixo?
Carmen e Dominga: E logho, é que, non había coches, non había sitio. 
Cando nós éramos e… íbamos á escuela, xa che digho, xoghábamos 
a… que coches pasaban? Nada, e mais, mira, despois tamén no do Viro 
pequeniño, hasta iban enghanchados toda á volta. Non sabes? O que 
tiña o coche do Viro, como se chamaba? E o coche que tiñan, e… un 
coche pequeno.
Pregunta: É o mismo ca o de Eladio?
Carmen e Dominga: Ah! No de Eladio tamén temos ido varias veces. 
Pero o do Viro era un coche cerrado. Era antiguo. Iba cheo. Bueno, 
iban agharrados por fóra do coche, nas portas, enghanchados todos 
nas ventanillas. Iba cheo dentro e despois por fóra, enghanchados nas 
ventanillas. Por eso había ese coche do Viro. Nós en eso no; nós en 
Castromil, si; pero enghanchados no coche do Viro non, non temos 
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ido… Ai, en Ghirla, en Ghirla! Tamén había un camión. Non sei si non 
iría unha ves a Noia tamén enghanchada. Ai! Ai mi ma!  Porque ou ibas 
ou non ibas. Non había máis servisio. Si. Era moi pouco… madre mía! 
E íbamos ó dentista a Noia en bicicleta, si desa teño eu dúas fotos con 
Lurdes de ir en bicicleta.
Entrevistadora: Que fruta había na feira?
Carmen e Dominga: Había unha señora que lle chamaban a Caforra, 
metida nunha cousa de madeira, non sabes? desas que veñen, secadra… 
unha tienda, era unha tienda, ela estaba metida siempre alí, no caixón 
ese, no caixón de madeira e despois tiña a fruta toda, toda por diante 
dela. A fruta tíñana as señoras con cabasiños e así, pola Serra arriba 
máis ben. E quen era a que tiña unhas peras de manteca sempre? A 
de Boel, a da Fresca tiña unhas peras de manteca!. E despois traían 
castañas de… espera, de donde? Máis arriba, máis arriba de Boel, de 
San Lorenzo, que eran riquísimas, disque… sale eso? Ai sale eso, Dios 
mío…ha,ha,ha… Porque din que lle botaban bosta. Ha,ha,ha… Ó cose-
las castañas, botaríanlle eu que sei, eu… desían eso. Eran ricas, moi 
ricas. Asadas, xa viñan despois eses que asaban as castañas. As de San 
Lorenzo viñan cosidas e non recordo máis que viñeran de San Lorenzo.  
Pois todo pola Serra adiante, todo viña. Non había  ningunha, como lle 
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chaman? ó que vamos comprar ahora, ás carniserías; non había nada, 
bueno… Comprábase todo na feira, todo: frutas, verduras, e que máis? 
E casolas, casolas de barro, despois alá arriba, de todo, era todo bueno!  
Todo, casolas de barro que comprabas alí.
Entrevistadora: E animais?
Carmen e Dominga: Os animais na feira do ghando; chamábanlle a 
feira do ghando, do ghanado e… dos animales, os polos tamén, pollos 
y gallinas tamén, hacia  á Crus. Despois había a feira dos porcos non?  
Que era xunto do colegio, do instituto ahora ou non? Alí era  a feira dos 
porcos. E na feira das vacas había a criadora, chámase así? Compraban, 
había os… chaláns, que se chamaban, que eran así e dábanlle como os 
da Xalleira, dábanlle ás personas, vacas, cultivaban o campo e íbanos 
criando e despois daríanlle un tanto e vendíanse, eso, eu non sei como 
era. Andando a sitios máis lexos, pero lexos, cerca de Santiagho ou así. 
Iban a Padrón desde aquí, andando pola carretera, cas vacas, cando eran 
as feiras esas, si. Había xente si, que se dedicaban. Os ricos… dábanlle 
as vacas ós pobres. Compraban as vacas máis novas, non? E despois, 
criábanas, parían e despois vendían os becerros, eso si que non sei… 
Bueno, e despois igual os pescados, que viñan desde Noia e iban hasta 
arriba de Outes, moitísimo, coas sestas na cabeza, de pescado, e despois 
traían fruta e millo e todas esas cousas. Si, e á xastrería, que nós era 
onde estábamos, pois viñan cos cabalos, non había coches e viñan a 
cabalo, pero aquelo eran ricos e outros que tal, e querían o traxe, eran 
capaces de esperar polo traxe, nós tiñamos que salir, tamén queríamos 
salir ás festas e así pero cando salíamos, papá desíanos que había que 
acabar aquel traxe porque estaban esperando por el. No cuberto noso 
ten habido a cinco ou seis cabalos esperando.
Entrevistadora: E de donde viña a xente  facer?
Carmen e Dominga: De Mazaricos, de por aí darriba, de todo... por alá 
arriba; si, sitios moi lexos e… a papá xa llos encarghaban para, para ter 
para a morte eh!  A xente que tiña os… os.., os familiares mal, xa llos 
encarghaba pero moito antes eh… pero… pero eso en personas, que 
mamá tamén tiña, tamén tiña o vestido, verdá? e cousas así para cando 
morrera. Había xente que tiña, a roupa para cando morrera, que quería 
levar aquelas….
Entrevistadora: E se morría alghén, notabas que había moita xente 
que iba encarghar o traxe neghro para despois vestir de luto? Ou de que  
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forma poñían eles luto entón? 
Carmen e Dominga: O que tiñan, iban coa corbata neghra e fuera. 
Si…. Van máis quizá ahora de negro, cando lle morre calquera, verdá? 
Do que antes. 
Entrevistadora: Notastes que cambiara moito así a moda nos traxes?
Carmen e Dominga: Bueno  a facelos si, a facelos si. Antes era todo a 
man, todo a man, ahora…. as solapas a man e todo, ahora non. Ahora 
hai máquinas.
Entrevistadora: Sólo cosías  para homes?
Carmen e Dominga: Si.
Entrevistadora: Non facías traxe de pantalón para mulleres?
Carmen e Dominga:  No, no. As mulleres non poñían pantalón, 
alghunha chaqueta de muller… ten feito alghunha  chaqueta de muller, 
si. 
Entrevistadora: E ademais de vós, había máis xente? iban aprender o 
oficio? 
Carmen e Dominga: Había moitas, había varias; non para aprender, 
traballar. Papá tuvo moitos que casi  no nos acordamos. Mira, mira, 
o Pallagheiro de Cambeiro, exactamente, que xa morreu, non? Ese 
traballou con papá. Si, si, e mais un da montaña que nós…éramos 
pequenas e el desíanos sempre…. “vai mirar si eu estou fóra,  vai mirar 
si eu estou alí”; e nós íbamos. “No! Alí non estás”. Éramos pequeniñas. 
A Coxa da Ponte viña, coxiña, sin una perna, si, e veu anos coser á nosa 
casa, chover, quentar o sol., pore, pore…como se chamaba? Piñeirón. 
Por Piñeirón, polo monte. Moitos anos veu coser alí! E a Matuxas, a 
Matuxas, tamén, que  xa. E Pepita de… de Carena, si, tamén moitos 
anos; si. moitos anos, vivía na casa de Rosa da Viúda,  naquela casa… 
si… e despoise últimamente, Lurdes, Dorotea,Lolita, Hipólito o meu. 
Eu era noviña de todo e foi alí… donde nos enamoramos. Manolo,  
Manolo o de Cambeiro, chamámoslle o de Cambeiro, de Micaela, non 
sabes? Tamén traballou na xastrería Pepito de Delmira….
Entrevistadora: De donde viñan as telas?
Carmen e Dominga:  De Barcelona, de Barcelona. Si… de Barcelona. 
Tiña  viajantes  que viñan aí, bueno….Viñan viajantes, compráballe 
moito… Os retales de, de…da xastrería, os retales que se fasía da 
xastrería ghardábanse sempre nun… ibánse metendo nun saco e despois 
viñan que eu no me recordo como lle chamaban, os trapeiros? Os 
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trapeiros, chamábanlle os trapeiros e traían louza. E a cambio dabánnos 
lousa, lousas pero, esa lousa si a houbera hoxe, era bonita, porque era 
como, era como estampada, non sabes?  como pintada, como cousas 
pintadas, e eran platos… besugueras, fuentes e así louza que… o que 
che correspondía daquelo. En vez de pagar, en vez de pagar con moeda, 
pagábanche co, coa louza. E como daquela a louza, non había vajillas 
nin había nada, no… eran os anos , mi madre! sasenta anos… satenta 
anos…si, deso… deso…si. Xuntábamos os…os trapos todos metidos 
na…eu recórdome mismo como era a louza, sería de…non sei… pero…
estampada, era barnisada…si, si… a lousa era fina.      
Entrevistadora: E como eran os vosos bañadores?
Carmen: Nós íbamos á plaia e, as de Vista Alegre ó mellor bañábanse 
con... con combinasións, ou así, pero nós fixemos uns bañadores de 
tela de gabardina. O meu era rojo, todos a ghomiñas, meténdolle todo 
ghomiñas... e de Dominga, o de Dominga, creo que era negro.
Entrevistadora: De onde sacabas os modelos?
Carmen: Os modelos, a nós mandábannos as revistas esas, nós tivemos 
que velo en alghunha revista desas que nos mandaba o tío Manuel; o 
tío de Buenos Aires mandábanos sempre as revistas, alghunhas eran 
de modelos, de modas, bueno. Despois os segundos trouxéranolos  o 
señor Antonio da Carballa, o pai de Pepita e mais de Felipe, andaba 
naveghando e trouxéranolos el, cadanseu bañador, blanco con lunares 
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rojos a parte de diante e por detrás verde, non  ai! confundo, blanco 
con lunares verdes e a parte de atrás verde, xa era un bañador, sabes?  
dos que ...pero aquí... non sei, aquí haberíaos pero non os podíamos 
comprar. El andaba naveghando, non sei de que América era, pero era 
unha América.
Entrevistadora: Mira e o teu vestido de novia, que foi del?
Carmen: O meu vestido de novia. Pois fíxenlle dúas faldiñas ás nenas. 
As faldiñas fixérallas Maricarmen a de Chicho: cun petiño así, cun 
petiño arriba, aquí unha angla azul marino e despois unhas sintiñas azul 
marinas. Estaban bonitas as dúas. Ca tela do vestido, si. O vestido era, 
bueno, por debaixo de... eu creo que era sisa,  creo que era manga sisa, 
me parese, ves? subidiño e recto.
Entrevistadora: E a escuela a donde fostes?
Carmen e Dominga: Á escuela de Doña Rosa, si. Fómose á de Doña 
Rosa; á de Doña Rosa, pero aí abaixo.
Entrevistadora: Que quere desir aí abaixo?
Carmen e Dominga: Estuvo no ayuntamiento. Antes, cando íbamos 
á escuela, había uns soportales, había uns, bueno soportales non hai 
tanto que... non te acordas?  Acórdaste, non? Si… poise alí estaba o 
correo, o correo; e de frente había, estaba a escuela, e xoghábamos, 
xoghábamos,  salíamos porque  pasaba un coche en toda a mañán, en 
toda a mañán pasaba un coche! E salíamos á carretera ca rueda desde 
dentro dos soportales Sii…salíamos á carretera ca rueda.
Entrevistadora:  E Doña Rosa que poñía, para homes e mulleres?
Carmen e Dominga: No… solamente  para mulleres, para homes 
poñía Canay; si, para homes poñía Canay. E Canay, eu no  me acordo, 
despois non sei. Pero era por aí pola Serra e... Era por aí. Eu non sei 
donde poñía. Non sei. E despois Doña Rosa fixo a casa arriba e xa 
fomos arriba.
Entrevistadora: Que había rapasas de todas as edades ou eran de 
distinta…?
Carmen e Dominga: Había grupos, máis pequenos, máis grandes, eu 
recórdome abaixo de ire con unhas … ghandres 
Entrevistadora:  E rezabas?
Carmen e Dominga: Sií, si, cando cheghábamos e mais cando 
marchábamos. 
Entrevistadora:  Que rezabas?
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Carmen e Dominga:  Resábamos a oración, unha estasión, sería. 
Abaixo, abaixo cantábamos: “Cara al sol con la ca…” Si… cantar así 
co braso estendido, sii… Abaixo;  arriba xa non, arriba resábamos, si…. 
A veses  tamén cando Doña Rosa non estaba, poñíanos Carmiña de 
Lamela, alghún día, si; e as de Esperante; e as de Esperante, tamén.
Entrevistadora: Que pasaba cando estaba a marea baixa....
Carmen e Dominga: Cando estaba a marea baixa, collían, para as 
fincas, chamábanlle argazo, que era baixiño, recortábano e eso traíano 
nunha ghamela e despois había o xunco que o ataban así como se 
fora.... o xunco era unha cosusiña que che picaba, si.... como palliñas, e 
atábano como se fora en aqueles..... monllos, si.... e traíano na ghamela 
e despoise.....íbase buscar cos carros para as fincas. Que  era o tal para 
abonar. Eso cando non había esterco, porque había xente que non tiña 
vacas e abonaba con eso Si, eso xa é antepasado, eh.  Madre de Dios!  
ahora xa pode estar a marea ben.... E logho cando  tamén cando  se 
reghaba, traían a aghua desde Bousacubela… e reghábanse as fincas 
ás horas. “Tal hora, tal hora tócache a ti”; e de noite con faroles. Nós 
neso nunca.... pero víamos. E fasían reghiños polo medio do millo, que 
traballo! que traballo! ai mi madre! Para reghalas e... cando non chovía, 
para reghar as fincas, desde Bousacubela hasta aquí, hasta a de mamá 
Pepa. Si, si.
Entrevistadora: E donde é Bousacubela?
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Carmen e Dominga: Bousacubela é indo para Outes, antes había 
herbales, donde é aquela fábrica… aqueles herbales da dereita todo para 
baixo, todo despois do Río de Outes, todo para baixo había herbales; 
nós tíñamos alí un herbal, si... iban alí á herba para animales. Todo 
era herbales alí e ahora é... non sei o que é... alí non é nada. Desde 
Bousacubela hasta aquí, hasta aquí ás fincas da Carreira ou ás de por aí, 
viñan por aí para a horta fasían buratiños e entraban na horta. Porque 
había xa reghos, muller, non había carretera, e fasían os reghiños e 
despois levábanas para as fincas e cada un tiña unha hora para reghar, 
Si...eran.... ai mi madre! había que traballar! Eran máis traballos. 
Traballaban as de antes.
Entrevistadora: Quen eran as da Falange?
Carmen: As da falange eu creo que serían seis ou sete chicas e 
viñéronnos dar aquí, a darnos clases de bordar a man. Nós tíñamos 
moitas revistas, non sabes as revistas? Bueno… pero, non sabíamos 
facer as cousas e íbamos alí, a aprender, desde o sursido a ojal; 
todo… clases e mais labores. E despois, incluso nos enseñaban a faser 
comidas e a bailar e… moito, moito, cousas de… Era todo alí, no 
salón do baile do Aviador. Íbamos nós, iban todas as da Serra de, de… 
que non sabían faser nin un sursido siquera. 
Entrevistadora: Que idades tiñan as alumnas?
Carmen: As alumnas? Eu tendría quinse anos. Incluso iban mulleres 
casadas e todo. Homes si que non había. Todo mulleres de… das 
edades, eu que sei, non sei si as había máis pequenas. 
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Entrevista con Francisco Rey 
Cambeiro (83 anos) e Dolores 
Campos Vidal (81 anos)

Entrevistadora: Fostes á escola?
Dolores: Fun á escuela, fun, a Outes. Fun eu e mais as demais todas. 
Iban de Lantarou, iban de Outes, viñan de Cambeiro, viñan de Vilar. E 
así. 
Entrevistadora: E que había, unha mestra para distintas edades?
Dolores: Ai, non; había unha para todas. E de Outes iban moitos. E 
moitos aprenderon a conta daquela maestra. Era de Noia, unha señora 
moi vella. Chamábanlle… Asunsión. Aínda me acordo do nombre e 
mais dos apellidos, e non me acordo se cadra dos meus. Asunsión Rivas 
Rodríghes.
Entrevistadora: E que días ibas á escuela? 
Dolores: Era de luns… era toda a semana. De luns a sábado. Víñamos 
de Outes e mais os de Vilar, e outras que xa eran mosiñas e viñan 
atrás delas hasta a costa, hasta os Campos de Añón. Nós xa éramos 
máis rapasas. Coño. E despois viñan os de Outes, alghunha ves, hasta 
os Campos de Añón traíannos sempre. E nós, cando eles non viñan, 
víñamos por un carreiro que había por baixo da horta da Laxeira, ás 
peras e mais ás masáns, e ós peros, ó que había por alí en diante... e 
despois, cando non viña ninguén, íbamos alá abaixo a Fontevilar, ás 
fresas, que tiñan alí as Meiras.
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Franciso: Pois mira, fun á escuela a San Orente, ó maestro que lle… 
era coxo, cunha pata de pau, e… chamábanlle Jesús, que era Pineiras 
e íbamos unha… unha pandilla deles, moitos rapases, moi ben, 
estudiábamos, o maestro era moi atento, moi… era moi… falaba, pero 
xa conforme falaba… explicaba as cousas, se non lle daba-la palabra… 
se non lle fasías a respuesta... Bueno, e así, deixábanos ir a recreo; 
víñamos, fasíamos estremonías no camiño, estremonías de xoghar 
uns cos outros: un, que lle chamaban José, e outro, que lle chamaban 
Manolo, un levaba unha ghabardina que atopara súa avoa nun herbal, 
e levábaa que chovía, e levábaa, e nesto cheghamos alí a … como lle 
chaman?... alí a… donde tiña os Pereiros o aquel… a Funga, coño, o 
Agrhomouro. Alí, nunha corredoira, pois había unha morea de basura 
de vaca, non? E..
Entrevistadora: Pódeslle chamar polo seu nome,eh.
Franciso: Si, xa, bosta, logho… e nesto, o irmán foi arriba dunha 
parede e ó chegha-lo outro irmán, á altura do bosteiro, pois, colleu unha 
pedra e… bumba!… E encheulle a ghabardina…. de bosta. Eso era 
así no inverno, non? Pero no verán, pois había, hai o río, que xa ben 
sabes, e tiña posos, ahora xa ten poucos, case non os ten, e bañán… 
bañábamonos. E íbamos así… pasando o tempo. Despois íbamos cas 
vacas ó monte; despois de que víñamos da escuela,  íbamos cas vacas 
para o monte.
Entrevistadora: Alghunha ves tes que quedar na casa para traballar en 
ves de ir á escuela?
Franciso: Si, … algunhas veses, non... bueno eu non, non teño quedado 
de… de … deixar de ir á escuela por culpa de traballar, eh?; despois de 
que viña da escuela, si: ir cas vacas, ir pica-la… que non sei, que non 
había arado para poñe-las patatas, pica-la… pica-la ripada do regho, e 
así, susesivamente.
Entrevistadora: E a que anos empesastes a traballar?
Franciso: Empesei a traballar polo ofisio ós catorse anos, cando salín 
mismo da escuela.
Entrevistadora: Que ofisio?
Franciso: Albañil, pero comín moita carretera, porque… íbamos a 
andar desde Lantarou hasta Ponteolveira, a un lughar que lle chaman 
Lagho, arriba, na montaña, Ós Baos, antes de faser de... de fase-
lo embalse; pero, alí durmíamos, eh, íbamos ós lunes para arriba e 



IES Poeta Añón

121

baixábamos ós sábados á noite, desde que se acababa de traballar, para 
baixo. Andando. A carretera non tiña asfalto que era morrillos e… e 
daí pois, fomos andando así, ós Baos, a… aí a…. a Chasín, e por aí, 
sempre na montaña… traballando. E aquí por baixo, tamén, pero, máis 
perteneseulle alá arriba. E así, susesivamente. E… e despois foi cando 
nos casamos, ós desanove anos.
Entrevistadora: Casastes ós…canto tempo fostes mosos? 
Franciso: Dous anos e medio.
Entrevistadora: E quen tomaba a desisión de casar?
Franciso: Nona tomamos ningún porque… cheghou o momento que 
houbo… que parir ou…  
Entrevistadora: Como eran os preparativos de voda? Había petición 
de man…?
Franciso: Non había nada deso. Nada… A man xa a collera antes. Xa 
foi todo afectivo.
Entrevistadora: E que reghalos de voda tuvestes?
Dolores: Ai! pois eu aínda che tuvera algho; el, non… A min, viñeran 
meus primos, muller. Eu … arrecórdome que me reghalaran unha 
sopera… unha lámpara… e mais que máis? Non me acordo do outro. 
Ser, foron tres. Un xogho de sábanas. E alá vai, alá vai. Non houbo 
máis, non houbo máis.
Franciso: Eu nada. Nin un reghalo. E acórdome que, cando marchei, 
cando salín da casa, salíamos todos… por fóra da casa, e estaba, así 
que salimos, o defunto de meu pai chamou por min: “Muchacho, venga 
usté acá”, estuvera na Argentina e tiña así palabras…, “venga usté acá”, 
“Que pasa?” “ Desde hoy se terminaron las ghaucherías”. Ghighighgi. 
Si, si, si. “Oi, venga usté acá”; “Que pasa?” “Desde hoy… oiga usté, 
muchacho, desde hoy se terminaron las ghaucherías”.
Entrevistadora: E  a que hora casastes?
Francisco: Casar, á tarde, á tarde. Casamos á tarde e fixemos aquí a 
cena, bueno, xa era noite. Eu vina buscar aquí e mais… fomos todos a 
andar por aí arriba. Antes iban todos, non é coma ahora, non! En que 
ano casamos nós? e casamos no ….no sincuenta, eh? estás, e xa ter… 
eu teño ochenta e tres anos, e bótalle a conta. Cantos anos levamos de 
casados!
Entrevistadora: E que roupa levabas de vestidos?
Franciso: Eu levaba un traxe asul e esta un…
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Dolores: Eu levaba un vestido asul, que me fixeran as costureiras… 
que me fixera Carmen de Outes, era costureira. Ai ti pensas que… eran 
vodas coma ahora?!
Entrevistadora: E de menú?
Franciso: De menú? De menú non houbo… nada… cheghamos aquí, 
comemos, fixo a comida Domingos de Armán, Domingos de Armán, que 
era cosiñeiro, de Buenos Aires; veu aquí faser de comer e... as  miñas 
primas de Outes dixeran que nunca comeran comida tan sabedora, 
ahora que si, non recordo que comida era; se o soubera tamén cho disía, 
pero non me arrecordo. Era o primeiro de… día de Santos, eso si. Foi o 
primeiro de noviembre. Era festivo, ai pensas que era un chiste?!
Entrevistadora: E para divertirvos antes?
Dolores: Panderetas. Tocaban a pandereta aí na eira e bailaban aí; 
bailaban aí, a juventú que quixo bailar, o día de voda.
Entrevistadora: Non, pero refiérome eu, como vos divertías vós 
normalmente cando eras mosos? A donde ibas…?
Francisco: Ás romerías por aí. Había romerías na Serra, habíaas en 
Entines, habíaas en San Lourenso; habíaas por aí. No inverno había 
baile no Aviador. E… e antes de vir con esta eu iba ó baile ó Cruseiro, 
en bisicleta, que tiña… o difunto de Hipólito tiña un taller de bisicletas 
para alquilar, e alquilábanos as bisicletas alí e íbamos en bisicleta ó 
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Cruseiro, ó baile. Iban tocar os de Berres, moitas veses, Visente e mais 
a charanga, que había en Berres. Visente, e Avelino, e... e non sei quen 
máis.
Dolores: Eran… aquel o Xeto, o Xeto, aquel… eles eran sete ou oito 
homes. Non sei que eran outros. E quen tocaba o bombo, Antonio da 
Merela, o pai de Domingos e mais de Sinda. Eran músicos e toca... e 
había academia pola semana, se cadra tres ou catro día na semana, na 
casa vella de Visente. Había alí academia; nós, de rapasas, íbamos… 
íbamos para alí para riba para a eira da Paghalla, escoitar como tocaban 
de noite. Ai!
Entrevistadora: As romerías, por exemplo, a festa das Dolores ou así, 
a que hora empesaba a música?
Franciso: A media tarde. Empesaba sedo… Ás seis da tarde… xa 
empesaba. Ás seis da tarde xa empesaba a música. Bueno, cun pedaso 
de día que había, no mes de maio e mais pola de festa de San Lourenso, 
xa cun anaco de día había… había música. Das catro da tarde en diante, 
xa había música.
Dolores:  Xa porque había moita xente, eh! Mira que había moita xente 
nas Dolores en Lantarou, moita cousa. E ahora non hai nada.
Entrevistadora: Que había en San Campio? Como era?
Dolores: Moita cousa, e ahora non hai nada. Había no cuberto de Pedrás 
uns muñecos, salían así a falar, que disía “rucoño”, arrimáballe o fusiño 
no cu ó outro “ ru, rucoño, cheirache ó cu. E eso valo poñer aí nesa 
cousa?
Entrevistadora: Só poño o que ti dighas.
Dolores: jaja….. e había os caballitos e había voladoras e había… aquel, 
caballitos, voladoras e mais barcas. Todo na eira de aquel, do Pancho.
Francisco: O San Mighel xa empesaba no antevíspera, e no víspera 
aquelo xa era un, buf… aquelo era un milagro. O que non iba de víspera..
Dolores:  Xa non se andaba polo medio da carretera disde, da eira do 
Pancho, desde alí da, da porta de Pedrás arriba ó adro xa non se pasaba 
pola porta de… de Anselmo para riba, aquelo era como quen pasaba por 
un túnel, de tanta xente que había. E a xente a cantar polas ventanas.
Francisco: Despois viñan tamén esas, as de… como lle chaman..
as…viñan as da montaña todas por aí polos camiños abaixo… con 
pandeiretas,con…. a cantaren e.. Bueno carallo, das…da unha en diante 
xa xa, aquí xa non se movía palla, xa se iba para San Orente. E despois 
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durmíase alá, o que estaba solteiro, o que era solteiro, eh, pois, durmía 
alá hasta mañán.  Ó outro día xa non viñan á casa hasta a hora de comer, 
ás dose do outro día. E así.
Entrevistadora: E vós fostes alghunha ves á Romaxe?
Francisco: Si. Fun con fruta, con miña irmán. Fun unha ves, pero 
no fun de festa. Era rapás e... E a Ponte Olveira. Eue... non pudo ir 
miña irmán e fun coa defunta de Pepa de… de Perfeuto. A andar eh, 
que son vinte quilómetros desde a Serra, así que fíjate, eh! E á Noia. 
Andando. Pasábamos en Seilán con… cun cabasiño de balocas: miña 
irmán íbaas comprar a Ponte Olveira, no víspora e despois repartíaas 
e eu axudáballas a levar a Noia; cheghábamos a Seilán, pasábamos… 
Seilán, salíamos alí a Orro. E despois carretera.
Dolores: Foi esclava. E ahora queixádevos, bueno, eu xa nda, eu xa 
nada, pero á juventú de ahora se lle fan faser eso…
Francisco: Ti mira que eu, eu… nós témonos levantado ás catro da 
mañán para despachar catro vacas, despachar e, antes de que salira o 
sol ir para… Ir para, ir para traballar á Outra Banda. Cando iban para a 
fábrica da Sepa, xa nós levábamos catro ferrados labrados, eh, cos dous 
pares de vacas. Soleaban, un par de vacas diante das que levan o arado 
cunha cadena. Viña o xantar á beira do río, e traíamos para alí as vacas, 
apañábamos a herba alí nos herbales e  mentres, comían as vacas e mais 
comíamos nós. Comíamos de campo, alí no campo do río e comían 
moitos; nós amais, amais máis , non? Porque os que éramos de aquí se 
trae… levaban as vacas e acomerábanse alí no, no, no campo do río, 
tiñan que pasa-lo río para acá; en ves de vir o xantar para alá, viñan as 
vacas para aquí  e comían alí e estaban alí un pouco á sombra.
Entrevistadora: E o pampallín como se fasía?
Francisco: O pampallín, esperábase ó día de fase-lo pampallín e 
axuntábase aí unha.. unha ghaspallada de… de porquería e ardíase e xa 
estaba. Pero non había o tal cousa como hai ahora. Era pinchar alí, coma 
tolos alí, andar darredor do lume  e así.
Dolores:  Nós aquí, cando fasíamos o pampallín fasíamolo enriba da 
fonte; xuntábamonos todas, levábamos cadanseu mando de gharabullos 
ou de, do que fora e… Cantábamoslle: “Pampallín, pampallán, alumíalle 
ó meu pan; espighas coma bughallos e ghrans coma carballos”. Ah, Era 
así.
.................................................................................................................
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Entrevistadora: Como era o proceso para a matanza do porco?
Francisco: Como era? Bueno habíache de todo, aghora xa non é 
traballo. Pero antes había que procurar xente, a xente que había, anque 
pudera, retirábase para atrás e... non.. poñíase o porco de pé no carro, 
andaba… Pero tres ou catro fasían falta. E así. 
Entrevistadora: Con que se limpabase todo eso? Como se lavaba?
Francisco: Con aghua. Desde que eu fun a mata-lo porco, xa…xa había 
aghua corriente, ho, e cunha mangueira, como se lava ahora, non? Pero 
antes lavábase cun sepillo, a freghar.. e antes de non haber,cun caldeiro 
de aghua; un a botar aghua, unha aghua morna, e outro cun sepillo, 
alí a aquelar; despois pasábaselle o cuchillo, quedaba tan limpo como 
quedaba ahora. Chamuscaba, si, con palla, con fieitas… con eso. Pero 
non con butano, eh. Con resina. 
Entrevistadora: Que é a resina?
Francisco: A resina é a do pino, a rama do pino. Pois alghúns chámanlle 
a brea. Estás? Alghúns.  Pero nós aquí, entre nós sempre foi a resina; 
vai,  hai que ir buscar resina para chamusca-lo porco. A resina, a rama 
do pino, a que cae da rama,logho. As follas.
Entrevistadora: Ti oístes alghunha ves de meterlle allos no narís ó 
porco?
Francisco: Alghúns metíanllo. E outros metíanlle unha sebola na boca. 
Bueno, pero a  sebola na boca era por culpa da piña. Pero alghúns 
metíanlle., ó querer morrer, metíanlle allos no, no, na ventán, para el, 
pero eu teño visto eso, e proba-la carne e saber… darlle ghusto ó allo. 
Estás? Porque ó meterlle os allos, disque que, cando sssss…respiraba 
así que iba para dentro o ásido. Alghén metíalle os allos pero eu probei 
a carne, non sei se foi en Lantarou que tamén alá miña irmán quixo 
meterlla, probei a carne e dou, dáballe ghusto á carne; o allo dáballe 
ghusto á carne. 
Dolores:  Aquí non se fixo máis que, non sei se fora o finado de meu 
pai, se fora o finado de meu avó.Si, un ano, si; unha ves. Sería na vida 
de rei Xaniño.
Entrevistadora: Que quere disir eso de “na vida de rei Xaniño”.
Dolores:  Ai, eso si que eu non sei que quere disir, pero disíano así 
moitas veses. Bueno bueno, aínda así por xente de edá, “esa xa é da vida 
de rei Xaniño”. Nunca oístes eso? Que era moi vello. Digho eu, eu …
.................................................................................................................
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Entrevistadora: Que viaxe recordas?
Francisco: Viaxes de… irnos xuntos? Eu de… fun a… eu e mais Lola 
fomos a poucos viaxes, case que non fomos a ningún. Nin a romerías.
Dolores:  Bueno, a romerías fomos, ho. A romerías, fomos. De casados 
fomos, que aínda fomos ás festas de Noia alghunha ves. Bueno, poucas 
veses,eh, poucas veses. O casado, na casa.
Francisco: Eu fun a Vigho desde que casei, pero… fun sin Lola, eh; eu 
fun a Vigho, cando marchou meu cuñado; cando viñera o brasileiro… 
Ó barco, si, a Vigho, peo dentro do barco non fun, eh. Alí ó puerto fun, 
que fomos no víspera e durmimos en Vigho. Había… había xente, había 
moita, para querer embarcar. E o que non embarcaba, xente dalí, dos 
arredores, tamén iba mirar como… como embarcaba a xente e como... 
e como... e como marchaba o barco. E así. A Vigho fun. Á Coruña  teño 
ido varias veses, moitas veses. Pero a outros sitios máis… ai, fun a 
Oréns, tamén. Fomos a Oréns. Unha ves.
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Lembramos as salas de cine 
no concello con Jesús García
e María Martínez de 83 anos 

Entrevistadora: Había cine nesta zona?
Jesús: Si, muller, había… habíao na Serra. No Conchido.
Entrevistadora: En que ano empezou a funciona-lo cine?
Jesús: Pois aí no corenta e sinco, corenta e seis, corenta e oito. Non sei 
seghuro pero, por aí neses anos. E o sine do Cruseiro xa sobre o corenta 
e oito, corenta e nove, sincuenta, por aí… 
Entrevistadora: Que películas víades?
Jesús: Bueno, pois polo reghular viñan varias, pero..., había películas 
mexicanas feitas por Pedro Infante, Jorge Negrete… Unha película que 
se titulaba “Los hijos de Nadia”, outra: “Los hijos no se venden”, outra: 
“Lo que el viento se llevó”. 
Entrevistadora: Como celebraban “O Pampallín”?
María: Pois fasíamos unha larada de lume e todos arredore a cantare: 
“Pampallín, Pampallán, que Dios dea moito pan”.
Entrevistadora: A que idade comenzou á escola?
María: Ós sete anos, hasta os dose.
Entrevistadora: En que escola estudou?
María: En Outes.
Entrevistadora: Que estudaban?
María: Estudábamos ehm… geoghrafía, historia de España, aritmética, 
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e así… E, e… todo, casi todo no, no, no… todos… non é desir:  non 
había como ahora un maestro pra cada cousa. Había un maestro e 
íbamos todos homes e mulleres, e estudiábamos todos, e eso. Nós non 
tíñamos libros que nolos daban na escuela.
Entrevistadora: Que días tiñan escola?
María: Toda a semana menos o jueves… mediodía…; hasta  sábado. O 
sábado  tamén tíñamos escuela.
Entrevistadora: Pois, grazas. Eso é todo.
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Falamos do oficio de costureira
con Dolores Campos Paz,
de 86 anos 

Entrevistadora: Cónteme como andaba cosendo dun lado noutro.
Dolores: Como andaba? Ai, andaba, ca máquina na cabesa, de casa 
en casa e polos lughares. Iba, por alá, a Vilar, a Cambeiro, a Cures, a 
Cambeiro dee… hai o de Riba, hai o de Baixo; e despoise iba ós Muíños; 
e… e viña pa ri, e iba a Berres, á do… a do… xa me tardan as aquelas, 
mullere. Iba á mañán e despois, así que viña a noite, tiña que marchare, 
porque tiña que levar, se cadra iba dous días polo menos, que por un 
solo, había que faser todo… faser camisas dos homes, fasía pantalóns 
dos homes… ou que pensas? Así. E as camisas de, de dentro das vellas; 
que fasíase unha camisa darriba abaixo inteira sin, sin mangas, mullere; 
claro. Se cadra xa andaban con ela de baghera. Eso iba por baixo…  por 
riba da bragha. Daquela xa non a tiña.
Maruja: Non tiñan braghas, ou pensas que tiñan?Tamén había braghas 
de trensas.
Entrevistadora: De trensas? Como de trensas?
Maruja: Sii, miña nai tíñaas. Era cuns cordeles, e despois  un cordel 
para diante e outro para atrás; bueno.. o de atrás e o de diante. Para atrás 
tiña uns cordeles así coma este… catro trensas... e o de diante amarraba 
para atrás. Húboas, eh. Cando casaron tiña esas braghas.
Entrevistadora: E o xustillo como é que se levaba?
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Dolores: Poñíase, tiña unhas ombreras non sabes, non tiña mangas 
logho, era un corpo e despois por aquí... por unha parte era aberto e 
todo era oxales por aquí arriba,así. E con cordón, si muller, aínda lle 
fixen eu un a miña soghra.
Entrevistadora: E canto lle paghaban?
Dolores: Tres pesetas! Pero, daquela era en pesetas, e ala! Tres pesetas 
ó día cobraba. Eu iba e desayunaba alá, e ala! E despois daban o xantare 
e… e algho á merenda. Despois non… Co que ghanaba fun á Vilar 
á casa dunha que lle chaman das Cachorras, indo pra alá pra riba e 
díxome unha da casa, chamábanlle Manuela, “ ti tamén andas polo pan 
Lola? Mira! Tes que cobrare, sinco pesetas”, fáloche como ela me dixo 
a min eh, “tes que cobrar sinco pesetas”. E dispois como che digho, 
disde esa que me dixo, “tes que cobrare sinco pesetas, tres non é nada”, 
viñan sendo tres… e dúas, sinco. E díxenlle eu “bueno, bueno…”, “eu 
xa chas dou hox”, xa empesou ela, “xa chas dou hox, e ti cobra…”, 
porque non me salían da porta, costureiras había poucas e todos querían 
aquelare, e dispois quedei cobrando as sinco pesetas.
Entrevistadora: E con tres pesetas, que facía daquela? Para que lle 
cheghaban?
Dolores: E eu que sei para que me cheghaban! Dáballas na casa! E… e 
eu xa iba algho ás romerías, que?, e miña irmán non ghanaba nada, e na 
casa… había moito, leiras para traballar, pero cartos había pouco, cando 
se vendía un beserro, ou se meu pai iba faser un carreto.
Entrevistadora: Que era facer un carreto?
Dolores: Un carreto? Era ir ó monte co carro buscar carros de pino, como 
ahora… aghora xa non hai quen carrexe, coma ir nun tratore. Non había 
tratores e á Monteardelo, que é alá arriba de… d’Outón!, a carrexare… 
miña avoa cun carro e el con outro, pero faser dous patacóns, éramos 
oito irmáns, e miña avoa nove, e miña nai des, e meu pai onse, e unha 
vella que se acheghou alí do lughar á nós, dose!, éramos na casa, para 
todo… todos pa comere! Pero non era como aghora, unha caldeirada 
para todos, unha empanada para todos, unha pota de caldo para todos, 
e aghora, aquela quere aquela cousiña, e a outra quere outra… que? 
É moi diferente eh!, cómese doutra maneira. Comíase que a casa de 
fartura era abonda, un forno cheo de boroa.
Entrevistadora: E usté que tiña, máquina de levar na cabesa?
Dolores: Na cabesa. E sabes de que marreghlaron? Dunha que tiña 
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miña nai de pé, que miña nai inda lle daba algho de xeito a… a botar 
uns remendos, muller, que antes remendábase os pantalóns dos homes 
por aquí, outro polas cachas do cú, moitos remendos, para aproveitar 
(risas). E dispois arreghloume un na Serra, que era dos do Coxo tamén, 
e era xeitoso e arreghloume a máquina. 
Entrevistadora: Entonses ás casas onde iban non tiñan máquina eles?
Dolores: Ai, nos Muíños tíñana, non levaba eu… pero era de pé, alá na 
levaba, pero nas outras… pensas que había moitas máquinas de pé? Nin 
de pé, nin das outras.
Entrevistadora: E fixo alghún vestido de novia?
Dolores: Bueno de novia… Levábanos de novia pero non eran como 
eran aghora, non eran eses blancos hasta atrás, que eu tamén fun unha 
novia. Pero…
Entrevistadora: E como era o seu vestido de novia?
Dolores: O meu de novia? Era un traxe-chaqueta. Pra miña idea que era 
asul, era ho. Asul así… non moi vivo, era asul ho, que dispois aínda o 
tuven aí moito tempo, si ho, era asul era, e unha camisa blanca e… eí 
vai Lola. Unha carteira, eu levei unha carteiriña, que moitas levan no 
sitio de bolso, levan unha carteira así.
Entrevistadora: E o novio, fasíaselle o traxe tamén?
Dolores: Ai, fasíallo na Serra, no xastre; eu, non. Non, ho! o trax del 
non llo fixen eu, fíxollo o xastre da Serra. Ai, non era da Serra coño! 
Foi o de… dalí da Pontella do Vao, muller. Meira! que era aquí a pé da 
casa de… a pé da casa de Carmiña da Lamela; o del fíxollo ese xastre, 
e fixéralle un abrigho tamén para dispois para tere.
Entrevistadora: E falando da voda, a que hora casastes?
Dolores: Máis ou menos como ahora, á unha da tarde ou así.
Entrevistadora: A que anos casou?
Dolores: Ai… tiña… inda non tiña vinte, faltábame un mes! (risas).
Era… tiña vinte anos. E de desaseis anos xa tiña moso.
Entrevistadora: E antes cando se encontraban os mozos?
Dolores: Os mosos? Na feira, na Serra, e nas romerías, ou que pensas, 
así nesas… sitios que había. Non íbamos pra… para os bares como van 
aghora, non ho! Eso non! É verdá… E dispois había fiadas, non sabes? 
De noite, nos soleiros, non? Á toca-la pandeireta e en Outes habíaos, e 
iban os mosos tamén.
Entrevistadora: Pero eso xa eran uns sitios determinados? Donde 
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había fiada, nunha casa que se sabía ou algho así?
Dolores: É verdá. En Outes era unha. Alí a… a pé de María de Bras, 
entre a María de Bras e a Cambeira, alí había un soleiro, que era de 
miña tía, unha irmán de miña avoa, e… e iban alí, a toca-la pandereta… 
O meu xa era dos que iba de aquí de Lantarou, e outros iban de… de 
Brión, os da Xorda tíñanos en Brión. Tiñan alí as mosas e dispois viñan 
os mosos e viñan á fouliada, bueno, hasta tantas horas da noite! A toca-
la pandereta…
Entrevistadora: Hasta tantas horas da noite, quere disir que ahora 
cando están hasta ás catro ou sinco da mañán…
Dolores: Si, pero así tanto non, ho, así hasta ás dose da noite ou así. 
Non, que nos poñían aquela hora e… “podemos ir á tal sitio, papá?” ou 
así, porque… ou á miña avoa. “Ide, ide! Pero a tal hora na casa, eh!”. 
E…víñamos, víñamos alá ás dose da noite. E víñamos máis rindo e 
cantando pola Serra desde Outes, eh? Cantando eh… unhas viñan con 
moso outras viñan sin el, pero todos xuntos. Tanto viña o moso meu 
contigho, coma con outro, todos na manada coma as ovellas.
Entrevistadora: E para ir non era así tamén?
Dolores: Non, ho! Así íbamos as mosas, os mosos iban para… xa 
quedábamos en disir, íbamos para a Serra, da ponte da Serra á farmasia 
darriba, unhas de ghanchete e… bueno, eles iban ó lado, eh? Si, pero as 
mulleres solas íbanos agharradas unhas cas outras.
Entrevistadora: Non ibas de ghanchete co moso?
Dolores: Non ho! Non mullere, non. Non íbamos así tan freghadas 
coma aghora (risas), eu aghora xa non sei como van pero… alghunha 
que vexo eu, anque non fora así campaba o mismo. Nin tanto abraso, 
nin… e que é eso tamén! Sentábanos alí na ponte da Serra, na ourilla e 
alí estábanos. Eu demorei catro anos, de desaseis xa tiña moso, e que?
Entrevistadora: E quen tomou a decisión de casar?
Dolores: Eu que sei! Dios que se acordou de min! (risas). Fómo-los 
dous. Manolo xa viña encarghado! É verdá, víñamos á súa hora pero 
era o mismo (risas). Dispois de catro anos… anque tarrimes algho non 
é feo.
Entrevistadora: E para pedir a man da moza como se facía?
Dolores: Eu acórdome que cando, que… cando me foron pedir a min… 
foi el e mais quen foi… xa case non macordo. Seu pai, iría seu pai, 
ou que?  Non,. pero seu pai non… Ai, un que lle chamaban Cándido, 
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que era moi amigho del, porque Cándido tiña a mosa tamén en Outes, 
muller.
Entrevistadora: E non facían unha comida para a petición?
Dolores: Si, ho, fixemos, e… non sei o que, faría miña avoa alghunha 
cousa. Eso aghora non macordo.
Entrevistadora: E a voda, o banquete de voda onde o fixeron?
Dolores:Aí no secadeiro, no secadeiro, se fora hox, que tiña piso de... 
tiña piso de madeira e aínda aghuantou ben,  beilaban alí que nin dios. 
Tíñamos un cosiñeiro, si. Compraran un beserro na Picota si,  foran 
buscar un beserro á feira á Picota. E ghalos e esa cousa así. E fixémola 
no secadeiro alí, estaban os novios. E o cosiñeiro era o Carballo vello, 
que el estuvera non sei se era na Argentina. E despois sabía faser de 
comer; tamén o pai de Ghasiño de Berres sabía, non era cosiñeiro de 
andar polas portas pero aínda me ensinou a min a arreghlar o carneiro. 
Si, e ala, e tíñamos un camarero, era o de Outes, José María, casara 
alí cunha da Cambeira; era camarero, tiña a roupa coma o teu ghersei, 
blanca.
Entrevistadora: Ti onde a fixestes?
Dolores: A miña? Eu fíxena na Serra, na de Enrique, porque antes 
fasían vodas, onde está o Micaelo.
Entrevistadora: Pero por que foi seu pai a pé do cura?
Dolores: Porque queríamos casar e foi falar co cura para casar a pé do 
cura  e díxolle el: “Bueno, e doulle un… trougho un papel e non me 
acordo xa que fixen hoxe pero deso acórdome; e dixo el: “Ves, por  non 
teres o tempo tuven que paghar”; no papel que lle dou o cura púxollo,  
que eu non tiña vinte anos. E logho. Se tivera vinte anos non tiña que  
paghar nada alí . A multa, habíaa ho, acórdome ben.
Entrevistadora: E usté foi á escuela?
Dolores: Fun, hasta fun pouco alí a Outes. Si. Era, era  onde é hoxe, 
onde van a votar e eso.
Entrevistadora: E que iban, xuntos os homes e as mulleres?
Dolores: Todos xuntos. E unha maestra sola para todos. Ela tiña un 
carreiro polo medio; mesas para un lado e mesas para outro e andaba… 
e despois o que sabía máis aínda lle axudaba algho….e iban e aínda 
lle axudaban algho a.. chamábanlle dona Asunsión e cando eu casei 
díxome ela, queríame moi ben porque eu era a que lle carrexaba a agua. 
Non había agua coma ahora para a casa e ela tiña a súa vivienda  ó 
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lado e comía alí e dormía  e todo e eu iba e...de Outes, xa sabes, se 
fostes alghunha ves por alí, cunha caldeira na cabesa buscarlle aghua, 
paghábame, eh. Daríame un patacón. díxome ela: “Ai, ai, Loliña, antes 
de casar hai moito que pensar”. E díxenlle eu: “E usté tanto que o 
pensou que quedou solteira”. Moitas veces iba buscarlle a aghua sin ela 
.. e disía “ai”… e despois tuvo  moita pena por casar, por lle marchar, 
muller, “ai, hai mucho que pensar Loliña, antes de casar”  “Usté tanto 
o pensou e quedou”.
Entrevistadora: E e usté  daquela tamén xa fasían o pampallín?
Dolores: O pampallín, fasían ho, e logho, os homes. Xuntaban leña alí 
polos camiños e hasta alá  arriba e despois íbanlle prende-lo lume. Era 
para alumiarlle ás cousas. E disíase “Pampallín pampallán alumiade 
ó meu pan…” E como era? “Espighas  como cabesas e ghrans coma 
bughallos, cabesas do trigho”. Dábanos ghusto que era, pensas que era 
coma aghora?... Así que viña a noite, así ó serrado da noite, ó serrado da 
noite íbano faser. Eu, se queres que che digha, contáronse ben as veses 
que iba. Miña avoa sempre me disía: “Non ir con esa manada de homes; 
deixádeos ir a eles, deixádeos ir a eles”; pero  alghunha ves disíamoslle 
que non íbamos e mais íbamos. Eu que sei. Ai! No  día bótase a aghua 
bendita. O pampallín é á noite e a aghua bendita bótase cando hai sol; 
hai que botala antes de que se poña o sol, sin que haba sol pero antes... 
a calquera hora.
Entrevistadora: E onde se bota aghua bendita?
Dolores: Polas leiras adiante e mais pola casa. Eu que sei… cousas que 
hai. Antes cando estábamos nas leiras disían “Ratos e  tiopeiras, todos 
fóra das miñas leiras” e botábamoslle un chapaso de aghua bendita. Con 
aghua bendita, eu sempre dixen así. É así como che digho eu. 
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José Andrés Maneiro Nieto:
unha visión do concello
desde fóra  

Maneiro: Cabanamoura e Oroña, hoxe da parroquia de San Ourente, 
do concello de Outes, nunca formaron parte nunca fixeron parte diso ata 
o ano 1878. Por que? Porque naquela época, a parroquia era a unidade 
territorial e esta comarca chamábase dende aquela costa ata aquí era 
a comarca do Regueiro. Naquela época Cabanamoura, Oroña, Couso 
de Arriba, Couso de Abaixo, Castelán e o Peto formaban a comarca 
indivisible do Regueiro e pertencía a Campolongo. Tanto é así que 
nas festas quen buscaba lío cun de Oroña, buscábao con todos; quen 
buscaba lío cun de Couso Abaixo, buscábao con todos. Ante unha 
ameasa, uníanse todos.
Había unha gran diferensia cultural entre os de Banzas e os de Couso de 
Abaixo, porque a cultura vén máis da beira do mar. A partir de Banzas 
para a abaixo a xente era, culturalmente, máis avanzada. Hoxe somos 
os mesmos, pero antes non convivíamos tan ben en ideas, formas de 
traballo e tamén en diversións. Digamos que nós, os de Couso, eramos 
máis brutos.
Entrevistadora: Por que ten dito que eran diferentes polas formas de 
traballo?
Maneiro: Pois, no medio das aldeas botábamos mato que íbamos 
buscar ó monte para faser esterco. En Bansas, non. No monte tamén 
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fasíamos estivadas, que consistía en cavar unha ghabia todo arredor dun 
terreo de aproximadamente des sentrímetros e logho prendíaselle en 
agosto o lume para despois cava-lo terreo e sementar senteo, trigho... O 
batume das cañeiras apadumado polo paso de carros, xente e os animais 
levabámolo  en angarellas e mesturabámolo estrughándoo co das cortes, 
que era mellor, máis quente. En Bansas isto non se fasía.
Nós, cos da parte de baixo sentíamos diferentes, non que non nos 
deran apresio, pero sentiámonos diferentes. Nós, os daquí, tiñamos moi 
malos camiños; tíñamos moi malos desprasamentos; porque unha cousa 
é Banzas, a Posa… así hasia á Serra; e outra cousa é estes camiños; 
cheos de lama, cheos de pedras, estreitos. Nós, por ejemplo aquí, 
comprábamos un traxe, máis caro, pero botaba dous anos; en cambio, 
en Banzas compraban dous traxes polos mismos cartos e lusíanse un 
pouco máis. Entonses nós non asetábamos esa… é disir sentíamonos… 
había, así sertas diferensias. Diferensias de cultura,éramos máis brutos. 
Aquí, que eu non sei en Bansas si era así, aquí, naqueles bailes, que 
empesaron a ser bailes, nos bailes aquí, por reghla general, os mosos 
nesta parte daquí eran máis cohibidos; e as mosas eran máis, bueno, pois 
de dúas poñíanse bailando; entonses os caballeros iban de dous e disían: 
“Mosiñas, pertimitides o baile?” “Pois, si”. Eles, para coller corage para 
se dirigir a unha mosa tomaban unha copa de caña, e xuntábase el e 
mais outro que era coma el.
Entrevistadora: Que lle parece se falamos de San Campio?
Maneiro: Pois si. San Campio ten dúas fasetas. Hasta o ano trinta 
non houbo camiño por aquí a San Campio, porque Outes non deixou 
baixar a carretera que baixaba de Neghreira a Pontenafonso, cortoulla 
no límite de Outes, por política daqueles tempos; a carretera estuvo 
parada aí hasta o satenta e dous satenta e tres, por aí. Os arrieros, os 
que comersiaban co senteo, co trigho  co millo entre Santa Comba e 
Noia iban pola costa de Bansas e baixaban pola costa de Bansas abaixo. 
Entonses meu pai foi traendo por aquí o Cuña, que tiña catro mulas e un 
cabalo, sinco; e mais unha que tiña tres ou catro, e viñan siempre; foron 
os primeiros en vir por aquí. E abreuse o camiño. E a partir do ano trinta 
e catro, o camiño para San Campio era por aquí. Esa xente baixaba por 
Campolongo e por alá abaixo. Que era o San Campio para aquí? Pois 
San Campio para aquí era unha das festas prinsipales desta comarca, á 
parte de que despois empesaron a afluír os romeiros e, xa no vintesete e 
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no vinteoito e vintenove á mañán esto eran xa camiños cheos de xente 
a San Campio; alghúns hasta iban descalsos, con promesas; témolos 
axudado ás veses, bueno, pois témoslle dado alghnhas sapatillas vellas. 
Nós íbamos daquí, os mosos daquí, e mosas, íbamos ó San Campio, 
pero levábamos a comida para comer alá. Que se fasía? Unhas chulas, 
unhas tortillas de ovos, botándolle pan porque ovos nonos había, 
asábase unha pa ou outra cousa polo estilo, cada un levábase o que 
podía e entonses alí, todos xuntos comíamos. Unha aldea, ou ás veses 
dúas xuntas, cheghábamos a San Campio e alquilábase, se se podía, 
como éramos conosidos de pasar por aí, a veses alquilábase un faiado, 
un cuberto, e aí comíamos todos e estábamos; divertíamonos toda a 
noite, e despois, ó rompente do día íbamos para aquí. Bandas, orquestas, 
moi poucas; o cura vello de San Orente paghaba un ghaiteiro de tres, 
non daba ghrandes cartos para… e sin embargho recollía bastante. 
Despois si, despois do meu tempo para adiante xa empesaron a faser 
festas, non sei como, con orquestas e con bandas  e de todo. Pero a 
diversión, en San Orente, era… aquí había un ghaiteiro, outros tocaban 
unhas panderetas… os que viñan de Maroñas estaban tamén co seu 
asunto; os outros estaban noutro lado e resulta que en tódolos recantos 
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de San Orente había diversión, pra todos. Que pasaba? En San Orente, 
moitas veses, se viña chuvia, se viña chuvia ou se viña eso, eso era un 
desastre; pero aquelo estaba todo cheo, nesas épocas do corenta e sinco, 
da posgherra, porquee... San Campio era militar, dísese que naseu na 
casa de Vasques de Bansas, desenrolou nas milisias romanas, e que fui, 
seghindo cas milisias romanas, e no ano mil catrosentos el fui enterrado 
no sementerio de San Calixto en Roma. E entonses alí fasía milaghros; 
e entonses o cardenal Selada, como era daí, quixo traer un tesoro para 
a súa parroquia, tratou de recuperalo, descubrilo e traelo; e aquí fixo a 
súa entrada no ano mil sete sentos noventa e sinco, traído por sincuenta 
e seis feligreses desde Negheira,  o primeiro domingo de julio, que fui o 
día sinco de julio daquel ano.  Atraeu xente sempre, sobre todo do mal 
cativo. Eu aí vin cousas mui fantásticas, mui fantásticas.
Entrevistadora: Usté veu algunha vez botar o mal cativo fóra?
Maneiro: Si, si. O mal cativo… daquela… non había médicos de 
moitas cousas. Entonses hoxe, as depresións e esas cousas, xa hai con 
que curalas; pero daquela non había. Pero despois arrimábanlle varias 
cousas: enmeigado, poseído, co demo dentro. Pero que pasaba: alghén 
lle recomendaba, que a víspera traghase pelos; non é que os botase 
dentro, recomendábanlle “traghas uns pelos, porque despois cando 
botes os pelos, aí xa sale o demo con eles”. Que pasaba? Levaban, eu 
vin unha mosa, que por hacche ou be, non porque estuvera enmeighada, 
por hache ou be, tivo as súas cousas. E a mosa, suponse, porque eu a 
esa non lle vin os pelos, vin que os botou, e entonses, claro, cheghando 
ó santo subindo as escaleiriñas de atrás, subíase por tras do altar, e aí 
está a reixa onde está o santo dentro, bien; entonses aí, collíana e había 
que fregharlle aí un pouquiño o fusiño cheghando ó santo. E aí era onde 
botaba os pelos amais o demo amais o que tiña dentro. Eso vino eu.
Entrevistadora: E o ritual non inclúe ir ó Rial?
Maneiro: Non, ó Rial era por outra cousa. Nais e abuelas, ofresíanlle 
algho, un sacrifisio ou limosnas se un fillo iba a África, o iba aquí ou 
iba alá, e se viña ben da gherra. Eso era así de xente. Porque aquela 
hucha vella que ten o cura alí, aquela enchíaa de velóns, velas, cabesas, 
exvotos… aquelo era un montón. E a sera daquela valía moitos cartos; 
que daquela era sera, era sera; non era parafina, era sera das abellas. 
E entonses eles volvíana a vender case, porque era derreter e volver a 
faser velas. Ese era un neghosio ghrande, que era donde estaba parte do 
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neghosio do cura. Daquela había señoras, entre elas miña abuela, que 
eu sempre tuven bastantes pulmonías de novo, e ofresíase de dar unhas 
voltas de rodillas, todo, na volta da ighlesia; e non solo miña abuela, 
moitas, moitas. Levaban un mandil de pana para andar riba del. E deses 
había moitos moitos.
Entrevistadora: De onde viña a xente a San Campio?
Maneiro: A San Campio viña desde Santa Comba, desde Masaricos, 
desde Sas, o noroeste de Neghreira, parte da Baña… todos estes 
baixaban pola costa de Bansas. Pola costa de Bansas había camiño de 
carro, ós eses pola costa arriba; pero despois había outro case recto para 
as caballerías e para a xente de a pé; porque pola fonte mismo baixa 
o camiño recto darriba a baixo, e polo outro levaba máis tempo. Aí 
subía, o da casa da fundasión da París de Noia, que é do Formigheiro, 
señor Jesús, este subiu cos carros de bois carghado de viño para a 
taberna de Campolongo; porque Campolongo era camiño real. E por 
aí baixaban os alfareiros, os vendedores de alfarería. Estes alfareiros 
viñan de Buño, iban a Noia, á feira de Noia, iban a todas as feiras da 
Serra; non faltaban, ó mellor vinte ou trinta metros na carreira da Serra, 
alí por onde está a casa de Juan, por alí arriba había polo menos, vinte 
metros de alfareiros. Eles cheghaban aí, traían uns cabalos carghados, 
metían un cacharro ghrande, dentro metían outro pequeno, dentro dese 
pequeno metían outro, e iban indo así; e entonses tiñan uns cabalos, 
que, creo eu, parte deles ensinábanos a deitarse, como fan os camellos. 
Entonses aí empesábanlle a poñe-la cargha, porque lle poñían tres ou 
catro filas de alfarería, e lo despois amarrábanos con cabestros e tiñan 
uns arrieiros espesiales e estes baixaban por alí todas as serras, todas as 
Noias.
Á parte de que na porta da Caixa de Ahorros, alí era a feira das ovellas; 
había catro sinco seis ovellas, un par de carneiros e uns cabritos e 
eso; era campo. E a feira das vacas era arriba, onde está a farmasia 
darriba; alí era a feira das vacas, beserros, se había bois. A feira dos 
porcos era vindo hacia Boel, alí non había nada, aquelo era uns camiños 
arreghlados, e alí había a feira dos porcos. As ghaliñas, ovos, polos e 
todo esto vendíase onda o muíño de Añón. Os frutos, eran na plasa do 
ayuntamiento, abaixo; aí había millo, trigho, avenas, senteo; todo de… 
patatas. Aquelo estaba a tope. De donde viñan eses frutos? A maior 
parte deles da montaña.
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Entrevistadora: A que se está referindo con montaña?
Maneiro: Bueno, pois a Campolongo, Aghrís, Cuíña, Airón… era onde 
levaban os frutos. De Maroñas, de Castro, de Lamasapín, de Vioxo, de 
Alborés, de Fontecada, de Santa Comba, que había moito estraperlo 
naquel tempo, que non había, que despois da gherra non había que 
comer nin donde traballar nin de nada. Viñan personas ás veses comprar 
millo; claro, iban comprar o millo por ejemplo á Pereira, e comprábano 
ó presio que íbano vender a Noia. Que ventaja levaban? Que na casa 
onde compraban deixábanlle un cachiño, medían polo ferrado pero 
deixábanlle un cachiño; e despois eles, como eran inteligentes, fasíanlle 
un sobrefondo ó ferrado, ó de medir, e metíanllo por adentro; entonses 
entre un quilo ou un quilo e medio de millo que lle deixaban na casa 
onde comprou mais outro medio quilo, que mal ou ben, sacábanllo ó 
próximo comprador, era o que lle ghanaban ó millo. Paghaban seis 
pesetas por sachar todo o día, o ferrado de millo xa valía duas sentas 
pesetas e, nono deixaban vender porque estaba intervenido. Despois eso 
fui decaendo e, trigho, da parte de riba levábase muito.
Entrevistadora: Que máis se vendía na feira? Falamos do ghanado, da 
alfarería, dos froitos…
Maneiro: Pois na feira da Serra, por ejemplo, as mellores compras 
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fasíanse ás personas que viñan desde Carnota, porque traían os beserros 
flaquiños, de boa calidá pero cheos de fame; e eses comprábanse na 
feira da Serra, ou en Valadares, que en Valadares tamén houbo feira. E 
eses beserriños logho… logho se poñían ghordos e un pouco máis finos, 
e eses daban ghanansia. Habíaos que barrexaban neso, comprábano na 
Serra, mantíñano un mes e despois levábano a Neghreira; ghanábanlle 
un algho para poder vivir, que non había en que ghanara. Aí vendíase 
moito vacas de leite, unha vaca enxermada. E estas vaquiñas eran as 
que compraban muito estas personas que tiñan pouca terra. Compraban 
a vaquiña, levábana, aproveitábanlle o leite, levábana ó boi e, logho 
despois, cando xa non había máis que lle dar, esa señoriña, que non 
tiña máis que esa vaquiña, levábaa á feira á Serra e vendíaa. Eran as 
criadoras.
Entrevistadora: E por exemplo, retales ou así, non se vendían na feira?
Maneiro: Si. Toda a feira da Serra, toda a carreira que vai para Outes, 
aí non había máis que sircular, que polo medio, porque a unha parte e á 
outra, había toda clase de tendeiros: había sapateiros; había soqueiros; 
había quincalleiros; había ferreiros vendendo aperos, cavadoiros, 
picachos, todo eso; había, por ejemplo, aqueles falabarato que vendían, 
que colghaban un choio aquí para falaren plumas estilográficas, que 
xuraban que non lle cobraban as vinte e sinco pesetas “Se lo juro por 
mi madre, me da las veintisinco, las pongo aquí…” Despois, cando 
recuperaban aqueles cartos disían. “Bueno, mi palabra es honrada y no 
le cobro las ventisinco, le cobro nada más veinticuatro noventa y sinco; 
tenga, señor, sinco séntimos”. Había outros que, collían unha pota 
vella, fasíanlle uns buratos á pota vella, e collían unha cousa feita cun 
pouco de brea e un pouquiño de sebo, púñanlle un lume por adentro, 
un mechero ou algho así, “Señora, compre esto, esto lo arreghla usté, 
usté mismo, se le ha aghujerado la perfia  y usté con esto, lo pone así 
tal, y mire con esto…” collía o martillo e bumbun; como iba romper se 
aínda estaba verde; e así picaba moita xente e en fasendo os cartiños 
marchaban.  
Despois había, as de Bansas e San Orente vendían os sombreiros; 
despois vendían manteigha; vendían sapatos; vendían… bastante 
tenda pequena; había remendos tamén; remendo que era? as fábricas 
empesabana a faser a pana para faser un pantalón e ó mellor quedáballe 
un pedaso pois… sin aquel pelo; entonses a esa tela cortábanlle un 
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anaco e vendíana barata e deso fasíannos os pantalóns ós homes. 
Despois sertos recortes; despois das fábricas viñan os recortes do máis 
variadopinto. E aí comprábase un pano da cabesa  e outras cousas. E así 
había infinidá de tendas. De roupa nova, que eu recorde, creo que non 
había nada. Despois estilográficas, aquelas pisarras para as escuelas, 
pisarrillos, plumas, navallas… E eu recordo, creo que fui o ano corenta 
e tres, había dous coches, que viñan de Santiagho, eran dous camións, un 
era bastante ghrande… e un dos pequenos, recordo eu, que ese camión 
traballaba a leña, era a vapor co carbón. Máis que unha persona andaría, 
pero aquel camionsiño tiña atrás de todo dous depósitos para arde-lo 
carbón; pero por riba deles tiña o depóstio pra aghua. Ese camión era 
para levar ghanado; pouco levaba, dous ou tres beserros. Para levar de 
Outes a Santiagho non había outra forma.
Á feira da Serra era, canto máis sedo se iba,mellor; pero era normalmente 
ás nove, nove e pico, a feira estaba xa andando; e hasta case non se vía, 
a feira continuaba. E despois víñamos de noite por aí arriba.
Entrevistadora: Onde se comía?
Maneiro: O comer era outro caso. Levábase un cacho de pan da casa, 
un cacho de boroa, un cachiño de tousiño metido no bolsillo; íbase para 
alípara unha parte calquera e comíase. Porque comer de restaurante ou 
de fonda… rarísimos. Recordo unha ves que meu abuelo levou tres 
ferrados de millo, ou catro, e levoume a min á feira; entonses meu abuelo 
levaba un cacho de boroa para darlle á eghua que tíñamos. Entonses 
había unha señora cun saqueto de berberechos e andou vendendo neles, 
pero aínda era bastante, era como máis que medio ferrado de millo, e 
díxolle: “Señor, cómpreme os berberechos”. “Non chos compro que 
non vin con esa ilusión”. “Mire que llos dou baratos”. “Pois non chos 
compro que vin a outra cousa e non veño a comprar berberechos”. E lo 
usté, déamos, ho, déamos, ou sea, cóllame os berberechos porque eu 
doullos con que usté me dea un cachiño desa boroa que lle está dando 
á besta, que teño os fillos sin comer na casa”.  E vai meu avó e doulla 
casi toda, eh; sacou así un pedasiño e doulla á eghua. “Aí lle quedan os 
berberechos”. “Non chos quero, a boroa doucha de miña voluntá, pero 
non che quero os berberechos”. ¡Ai, señor, mire, eu, se nonos quere, 
ghíndoos aí.” E eso vino eu.
O médico resetaba, por ejemplo, “Bueno, pois a este hai que meterlle 
catro sanghijuelas”; catro ou seis, conforme o médico cría. E entonses 
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tiña que, unha persona a cabalo, naquel tempo, tira a San Orente, avisare 
o sanghijueleiro que era; el viña con un cacharro de barro, fabricado 
expresamente para traer ás costas coas sanghijuelas dentro, eee… a que 
máis traía aghua; e iba botarlle as sanghijuelas á persona indicada polo 
médico. Catro, seis, as que eran e as sanghijuelas chupaban o sangre e 
inflaban. E entonses, a parte delas, o sanghijueleiro libráballe a sangre á 
forsa, a poder de espremelas e eso. Parte delas morríanlle, e parte delas 
conservábanse. Pero as que conservaba…el cobraba non sei canto por 
cada unha . Fasía o traballo e eso era no mil uitosentos noventa e sinco, 
contaba meu abuelo.
Entrevistadora: E onde di que collían as sambesughas?
Maneiro: As sanghijuelas daquela habíaas no que son as brañas da 
Serra, alí por onde está o Areal; todo por alí parese que había muito 
deso.
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Reflexión sobre a vida cun
grupo de mulleres: Consuelo,
Domiga, Teresa e Secundina

Entrevistadora: Como celebraban a noite de San Xoán?
Secundina: Íbanos a San Xoán de Carballoso, levábamo-la comida e 
íbanos todos. E antes, iban tocando panderetas e ghaitas e todo eso. 
Había, aí na Ponte, había xente moi, moi unida, e levaban siempre. 
Ahora como xa vai toca-la orquesta, xa non hai nada deso. Xa, xa toca a 
orquesta, xa toca alí todo e non… Íbase andando carghados, ca comida 
e con todo, andando.
Entrevistadora: E a comida en que a levabas?
Secundina: Nunha sesta. Nunha sestilla; daquela eran sestillas.Unha 
sestilla desas, estás cansada de velas, cun mantel por riba, blanco. E 
despois estendíase no campo así unha… unha aquela e poñíase alí todo: 
tortilla, aquelas… empanadas, chulas, chulas levedadas.
María Dominga: E fasíase carne asada e levábase nunha fuente. 
Levábase de todo. Chouriso… do que había. Cada un… non se levaba 
todos ighual porque, cada un… iba ca súa familia.
Entrevistadora: Disíame que o día antes fasían falcatruadas…
Secundina: Si, eso si, e mais o día antes íbanos busca-las herbas de 
San Xoán, que ahora tamén imos pero ahora xa non imos tanto. Cóllese 
romeu, ruda… malva de olor, fiúncho, aquelas que son como margharitas 
pero son pequerrichichiñas,  teñen unha flor moi pequerrechiña...  E faise 
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a aghua para leva-la cara. A aghua faise, cóllese a aghua e bótaselle… 
romeu, malva de olore e fiúncho. E despois po outro día lava-la cara, 
porque déixase fóra a serenar, para que dea o orballo do, da noite. 
Arresende. Eu póñoa tódolos anos.
Entrevistadora: E na víspera entón, que fasías?
Secundina: A fogheira, o día antes; o día de San Xoán, non. E mais 
comíamo-los chourisos. Chourisos asados. Á noite é chourisos e 
churrrasco. As sardiñas po outro día.
Entrevistadora: Que era eso de rouba-los carros?
Secundina: Os carros e mailo resto. E mais saca-las portelas, e mais… 
despois andar cacheando por elas a onde as iban metere. Na fontee… 
rosaba…. Cando eu era mosa, rapasa, pois iban a… a atranca-la fonte.
María Teresa: Nós un ano hasta levamos un home dentro dun carro. 
Enfadábase porque lle levábamos o carro tódolos anos. E dixo “Este 
ano…” púxose cunha escopeta, e puxo palla dentro do carro e púxose 
no carro. Sacámo-lo carro das, das rodas, levámo-las rodas a rodare, 
cheghamos, alí foron co carro amodiño, amodiño. E deixámolo na fonte 
toda a noite. Cando despertou á mañán estaba na fonte. Dentro do seu 
carro. E dixo:”Ahora podedes levar todo que ahora xa non vos digho 
máis nada”. Era eu unha rapasa. Acórdome, mi madre! Eran as dúas da 
mañán. E despois dixo que nunca máis nos disía nada. Pois si, ho.
Entrevistadora: E por aquí entón non celebraban o pampallín?
Secundina: Non, o pampallín non. Ah! Aquí antes, cando eu era rapasa, 
non sei por cando era, pero, pero cando fan ese, cos melóns, que fane, 
que metían velas dentro, as calabasas esas…Non sei por cando era. 
Seino queo fasíamos, pero hai xa moitos anos. Había que ghoquea-lo 
melóns eses, que lle chamamos nós melóns, e despois fasíanlle unha 
cara como se fora dunha persona, e dentro metíalles unha vela.
María Teresa: Pero eso é por defuntos.
Secundina: Por defuntos, non.
María Dominga: Pero non falés todos que se non…
Secundina: Vai salir todo aí… fasíase a foliada, que era donde, íbase 
toca-la pandereta e cousas desas, daquela non había baile nin cousas 
desas, e entonses iban, os rapases iban con eso. Eso era verdá. Pero hai 
moitos anos, eh. E polo entroido, aghora é o domingo, pero antes era 
o lunes de carnaval. Era o luns de carnaval; e sería o martes, se non 
había en Cando, se había en Cando, pois había en Cando. Porque en 
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Cando había ó martes e mais ó miércoles. E se non había en Cando, pois 
seghía aquí. Aquí antes había! Os carros, serrábanos, todos de… como 
lle chaman? De alcasia non.  Eses que arresendían moi ben. Mimosas, 
mimosas. Non sabes que taban todas… mareliñas. E entonsese, despois 
iban dentro os vellos, os mosos e… e ... a... a, para fase-lo chiste. Fasían 
unha sesta e iban coa sesta con botellas e con vasos e con todo, así todo 
enghoumado e… e cheghaban á festa e dábanlle á xente. E o carro, viña 
un carreteiro coa  vara almada. Era unha vara así largha, e fasíanlle a 
cabesa de burro diante, e despois tapábano cunhas mantas e por baixo 
iban eles.
Secundina: E as vacas con colchas, as mellores que había na casa por 
riba da… tapándoas.
María Dominga: E fasían o burro así. Dous homes diante, e dous 
homes atrás. E o finado do meu home iba chamando cun pau e todo 
escarrumbado. Antes aquí había moito ghusto. Ahora, non. Non porque 
cada un, uns marchan para un lado outros marchan pro outro. E mais 
non era tan solo que houbera rapases, é que estaban unidos uns cos 
outros. Ordenaban e fasían e veña…
Secundina: E mais axudábanos moito os casados. Moitísimo. Fasíalle 
os carros, fasíalle,el fasíalle todo. Adornáballos e mais preparáballos. 
Fasíalle como se levaran canisas. O carro con canisas sabes o que son, 
non? pois, así, adornáballos como se levaran canisas. Todos altos arriba. 
Madre mía.
Unha ves tocou, tocaba unha orquesta boísima que non sei que orquesta 
era, aí na, chamábamoslle nós Vireiro, que era nas aghras… porque 
despois os que iban vestidos chamábanche a ti a bailar e ti non querías 
ir e escapabas… e iban detrás de ti correndo pola aghra abaixo. Bueno. 
Ser era, era así antes.
Entrevistadora: Fasían filloas?
Secundina: Ai, si. Bueno, botábamos toda a noite fasendo filloas, traían 
a leña, como tal na nosa casa ou noutra, levába-la leña e despois non che 
importaba estar toda a noite fasendo filloas; se cadra ó mellor estaban 
contigho… os homes a comere e a bebere e… e  a comere un chouriso 
cas filloas. Bueno! Que é o que hai ahora? Ahora hai filloas pero non 
hai eso.
Oblighaba a faser toda a noite pero fasíase con ghusto. Ahora quen é o 
que quere faser toda a noite? Ninguén. E daquela , si. Bueno contro, se 
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temos fasi, feito nós toda a noite. E durmiren aquí.
Entrevistadora: En Cando ou por aí houbo alghunha orquesta?
Secundina: Da Toxeira. Era o pai, e o fillo, e a filla. Eu sei que ela 
tocaba o bombo, que era máis ghrande que ela. Dorinda. E como lle 
chamaban ó ghrupo ese? Pois cha, chamábanlle o, que era, como lle 
chamaban, muller? Non eran os Corghiños?
Entrevistadora: E era habitual que as mulleres anduveran así nun 
ghrupo?
Secundina: Daquela non. Daquela non, era a filla del. Era pequeniña e 
tocaba o bombo. Mi madre! Acórdome eu. Eu solo me acordo dunha ves 
na, mira fagho así mensión, aí na casa da porta, no sei por que viñeron 
aí, tocaron alí; e tocaban, ela tocaba o bombo.. e eu creo que namais 
eran tres, eh.Que era, viña sendo o pai de Manolo dos Corghiños. Pero 
non sei como lle chamaban.
.................................................................................................................
Entrevistadora: Imos con Semana Santa. Como selebrabas Semana 
Santa?
María Dominga: A ver, fala Secundina.
Secundina: Pois Semana Santa, primeiro, como era?
María Dominga: Por Semana Santa fasíasee, á mañán, faíase o 
desaiuno como é… como é debido e despoise fasíase, pois… unha 
cousa coma ghiso, de fabas encarnadas, de cucos e de… así. Sin carne, 
cun rustrido… teño que disir todo? Si? Pois, collíase un, un pedasiño de 
unto, e aseite; máis ben, se cadra unto tampouco, aseite; aseite, sebola 
e … e fasíaselle aquel rustrido e … e… e  era o que se comía; e unhas 
chulas ou un… ou un… bacalau, caldeirada de bacalau.
Entrevistadora: Permitíanvos cantar e ir ás romerías?
María Dominga: En Semana Santa, de cantar, nada. Non se podía 
cantar… que estaba os santos de luto. Tiñan un, que aghora non llo 
poñen me parese, un… uns, uns cousiños así por diante; unhas cortinas 
por diante lila. Tapábanos. Si, ho. Estaban de luto. Ai non, non! Íbamos 
ó… que fasíane o desenclave. A Entines e a Noia. A Noia, a andare, 
canda as compañeiras todas. Despois iban unhas, que eran máis vellas 
que nós, e quixeron quedar ó da noite, que fomos ó da mañán, e quixeron 
quedar ó da nite. E despois eu tiña ansia,que a min berrábanme. E non 
viñemos hasta que foi o desenclave da noite tamén. E a andar para acá 
outra ves de noite.
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Entrevistadora: Canto tempo pode levar daquí alá a andar?
Secundina: Ai! Aínda leva, eh. Dúas horas andando ben, dúas horas. E 
eu teño ido carghada de patatas, eh; e de masáns. E íbamose, antes de 
habere a carretera; íbamos hasta a Ponte. E teño ido hasta Noia, inda ten 
ido Consuelo, a andar, cando era pequeniña, tiña seis anos.
.................................................................................................................
Entrevistadora: Cando morría un familiar, como se facía?
María Dominga: Íbase , íbase chorando atrás, iban  a andare, o defunto 
en ombros e íbase chorando atrás. E todo a andare, hasta a, hasta o 
sementerio.
Entrevistadora: E como iban buscar a caixa? Donde as iban buscar?
María Dominga: A Noia. A Noia. Andando. E traíase andando. Se 
cadra iba unha muller coas medidas ou máis ou menos, por traer algho 
máis, porque se cadra, daquela non había o sufisiente, e iban homes pa 
traela.
Secundina: Como que iban homes que iban mulleres para traela á 
cabesa!? Onde a traían os homes?
Entrevistadora: Como levaban as medidas? 
María Dominga: Claro,porque uns máis ghrandes outros máis 
pequénose. Había con que collese dentro. E se sobraba da caixa era un 
estragho. E vir de noite, desde a Ponte á cabesa.
Secundina: Vós desís desde a Ponte. Ten…  ten vido desde Noia á 
cabesa. Maruja da Carauía foi unha chea de veses; que ten ahora ochenta 
e… ochenta e… e cantos terá? Ochenta e sinco, ochenta e seis? Bueno, 
pois Maruja foi moitas veses, que macordo eu. E traíana a andar desde 
Noia, por eso iban dúas ou tres, para vir remudando e subire pola costa 
do Ghallardo arriba, que non era un chiste.
María Dominga: E a que lavaba os defuntos era Consuelo do Ghallardo.
Consuelo: Antes morría unha persona e unha vesiña nosa daquí que 
morreu lábano; iba buscar malva de olor, e… e romeu, e lavábaos, 
lavábanos todos darriba abaixo. E coutábaos ela, xa.
Entrevistadora: Que é eso de coutar?
María Dominga: Coutar era, perdonando, no curso, coutábaos cun, 
cunha vela, que tiña que sere da candeloria ou de Jueves Santo; 
pincábanlle e metíanlle un taponsiño e tapábano. Metíanlle a sera e 
darredor… para que non se descompuxera, debía sere, non sabes? E 
aghora…
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Consuelo: Vestíano. Preparábanos todo preparadiños. Como fai ahora a 
funeraria, pois fasíallo ela antes.
María Dominga:  Espera, poise… aínda máis, que había que ir lavar a 
roupa toda ó río. A do defunto e maila que cadraba. Nona podían lavar 
na fonte. As primeiras aghuas pasábanas no río.
Secundina:  Porque peghaba o aire. Non se lavaban á fonte porque 
non podíamos ir lavar á fonte, había que ir ó río, que era de defunto, 
entendes? sábanas, colchas, todo eso que había na, na casa, pois iba 
lavare, iban lavare catro ou sinco personas, o que tuvera devosión iba… 
lavare. Viñan de lavar e aínda comían algho aquí, aquí  e mais… aquí 
ou noutro lado; e bebían algho, e comían cando viñan da fonte; despois 
botábana a clareo, outros colghábana,e así. E os colchóns de lan, lavábase 
a lan toda. As casas, todas. Baldear, de riba abaixo, quedaba, se cadra 
tres ou catro, non ibas chamar a ninguén, estaban xa elas voluntarias; ti, 
se estaban para ti, despois ti estabas para os outros. E así era.
Entrevistadora: Poñían, quen poñía luto?
Secundina: Todo o mundo! Aínda o puxo esta de seis anos.
Entrevistadora: Por quen?
Consuelo: Por miña abuela e mais por meu abuelo. Un ano. En ves de 
sere… luto luto, non. Era ghris, bueno, era alivio. Unha saíña plisada 
ghris, unha blusiña de lunariños, co campo neghro e os lunariños 
blancos. Levei un ano, leveino… co pequeniña que era. E morreon 
meus tíos, os abuelos de Gina e eu levei luto un ano, medio, medio ano 
por cada un. Morreron de hoxe en oito días e, e, e levei luto.
Secundina: Eu por mamá levei catro anos.Tiña eu vintetrés anos. Que, 
que nun ano non salín pola porta para fóra. Nin comía sola nin nada. 
Estaba coma  unha nena mimada. Eu iba traballar á fóra, ela quedaba 
por aquí; e viña e aínda a iba chamar á fonte que viñera dar de comer 
“Pois saca alí de comer, que está alí o caldo feito “Veña usté á casa”. 
E despois eu, foi a primeira cousa que me pasou, e…, dun día para o 
outro, porque lle dou un derrame e xa morreu na noite. E entonses eu 
collín aquelo, buff,  enfermei e veu o médico á casa e todo.
Entrevistadora: Había así uns tempos establecidos cando morría un 
familiar? Bueno, cando morría un home, canto tempo se poñía luto?
Secundina: Toda a vida. Ahora xa non pon por acaso ninguén.
María Teresa: Eu por meu irmán puxen tres anos. É que eu non era 
capás de poñerme de claro. Púxenme de claro cando os meus fi, os meus 



IES Poeta Añón

153

rapases fixeron a Primeira Comunión. E farteime de chorar… eu víame 
de colore, eso que fun de asul marino, eh; que eu fun a Noia comprar 
e non era capás de probar un traxe claro. Pois era unha cousa que tiña 
tanto metida dentro tanto metida dentro, que eu, eu se poñía unha pesa 
blanca non fasía máis que chorar, cunha pesa de color. Despois por 
miña irmán xa nono tuven tanto tempo, solo ano e medio, porque estaba  
en Suísa e chamaba a atensión. E por papá xa solo o tuven seis meses, 
porque tamén estaba alá.
Entrevistadora: Que vos impidía ter luto? Podías, por exemplo, ir ó 
cine, ir a unha feira?
María Teresa: Nada, co luto non se iba  a nada. Eu, Dios mío, eu en tres 
anos non salín nada.
María Dominga: No luto sálese ighual. Eu, morreu o finado de papá e 
fun ás misas e ós actos… a Noia arreghla-la vida…
Entrevistadora: Pero algho de diversión?
María Dominga: Ai non, de divertirse nada; de diversión nada.
María Teresa: E cando tocaba a música, canto máis lonxe mellor.
Entrevistadora: E se había luto podías escoita-la radio?
María Dominga:  Non, non; eu non o poñía nunca. Queno tiña era o 
finado do meu home. Eu, eu neso non me , no me paraba nunca con eso. 
Secundina: Maruja, pero antes de ter lus na casa, vós  tampouco a 
tiñas..
María Dominga: O radio tíñanos. Que a primeira lus que a meteu, quen 
foi que a meteu, Dios mío?
Secundina:  Do Silvoso, non sei se ti o conosías. Era da parte da Serra. 
E, e non había lus. Que fasíamos, cando éramos rapasas? Íbamos para 
calquera casa e, unha larada de leña, hasta despois das des; unha larada 
de leña e despois xoghábamos ás cartas. E un candil de ghas, ou unha 
lus de carburo. Despois había unha lus de carburo. Eu xa lle metía 
unhas tiras das camisetas… E eu acórdome, cando o de Lucas salaban 
o porco, e entonses que, que tiñan? unha cuncha con ghraxa e, e iban 
alumbrando, e tiña así unhas fieiras e iban alumbrando así aquela cuncha 
para salaren a carne. Eso acórdome eu ben dela. Poñíanlle ghraxa, graxa 
do porco. E loghraba.
María Teresa: Meu pai tiña as camisetas esas de felpa, e cando as 
camisetas iban vellas, fasían todo tiras larghas larghas, así, e as tiras 
esas ghardábanse… como unha cousa, mi madre! Para lle meter ós 
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faroles e ós candiles. Deso acórdome eu; era eu, así un puño de rapasa.
Secundina: E salíamos dunha casa e collíamos un muxico, chamábanlle 
muxico, unha acha chamábanlle un muxico de lume, e iba alumbrando 
por aí abaixo, para que , para ver, fasíase así. Eso era antes. Uf!
.................................................................................................................
Entrevistadora: Fasían fouleadas?
María Dominga: Siii. Ós domincos. Ós domincos á tarde no propio 
Cuns. Viña Manolo de Ghenerosa tocare.
Secundina: Tocaba a ghaita. Acórdome que el, ese, que desís vós, que 
era o soghro de Evangelina, Manolo de Generosa, ghustáballe moito 
vir, sempre tocaba a ghaita, viña os domingos ó porto; chamámoslle o 
porto aí, onde estaba a casa de Pepe de Insua antes e alí era onde nos 
xuntábanos. Nesa casa había escuela; pero embaixo, embaixo de todo, 
había panderetas e cousas desas. Pero eu daquela era unha rapasa, eh
.................................................................................................................
Entrevistadora: E cando vós érades mosas, había eso de ir mosear á 
porta o moso?
Secundina: Si, si. Jueves e mailo sábado e o dominco. Non era así, 
Maruja?
María Dominga: Si. Si. Nos cubertos alí, nos cubertos. Íbamos ó 
aghochadeiro. Porque éramos así. Aghora non… fai falta aghacharse. 
Pero daquela aghachábamonos.
Entrevistadora: Usté a que anos casou?
Secundina:  Eu xa casei sedo, muller. Casei de dasasete anos.
María Dominga: Eu namorei nove anos, e casei ós vintesinco. Co 
mismo siempre. Deixáramos e, e e el, deixáramos por unha temporada, 
xa había sinco anos que viña comigho, e díxenlle: “Aínda somos moi 
rapases e… podíamos deixarnos”. 
Entrevistadora: A que hora casou usté?
Secundina: Eu casei á mañán, ás dose.
Entrevistadora: Levou invitados?
Secundina:  Buff, moitos. Fixeron, fíxose aquí na casa, eh. E mais veu 
tocare a, como se chama? a da Ponte, a da Ponte, a orquesta da outra 
banda, Os Corghiños. Non era Os Corghiños unha orquesta? Bueno, 
pois eses viñeron tocare, que lle paghara o finado do padriño, e o difunto 
de Ramón da, do pai de Xorxe, e paghárona; e fixérona, era o día do 
Carmen, e… despois a xente xa non marchou hasta o outro día: senou e 
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xantou e fixo de todo na casa. Comemos carneiro, reghalárame padriño, 
creo que foran catro carneiros; e despois houbo carne asada, houbo 
carneiro e , eso si que despois non sei que houbo, eh. Non macordo. 
Había de todo.
Entrevistadora: Que reghalos lle fixeron?
Secundina: Bah, daquela había poucos reghalos.  Non teño nincún. 
Non reghalaban nada! Os carneiros. E, e, e  eu non teño outra cousa de 
reghalo. Nada, non teño nada.
María Dominga: Nin unha toalla nin nada?
Entrevistadora: E usté a que hora casou?
María Dominga: Ás sete da mañán. E fixémo-la voda alí na casa tamén 
pero namais que fomos a familia, levei os primos, irmáns non tiña máis 
que un; e, e levei alí unha chavaliña que iba comigho a tódolos sitios, 
que, tamén xa morreu. Na casa. A casa aínda estaba todo a un. Era o 
arco, pero… por ejemplo, tíñamo-las camas postas… contra un, un lado 
da casa, pero estaba todo aberto. Non hab, non, a cosiña era a lareira. E 
ahora onde vin, pra a casa… do home, para onde vin, había que entrare, 
na ca, así, por un corredoriño e víase por... unha tella de cristal, na pedra 
do lare. Cortes a un lado e cortes ó outro. Aínda se enlousou dende 
que casamos; porque entrábamos e coma quen entraba nunha corte. O 
mismo. E despois había unha porta así, estaba a cosiña vella e alí era 
onde se fasía de comere… A vella e maila nova; non había outra.
Secundina: Estouna vendo talmente como era: entrar, a un lado cortes 
e polo outro cortes e no medio era un sanghuán; chamábanlle sanghuán.
Entrevistadora: Que era un sanghuán
Secundina: Un sanghuán era un sitiño sin enlousar nada, ibas direito 
pra cosiña, así, un corredor. Un corredor sin enlousar, eso era o que lle 
chamábamos un sanghuán; ahora que eu non sei.
Entrevistadora: E usté tuvo reghalos, logho!
María Dominga: Os reghalos, reghaláronnos dúas toallas, a un e mais 
ó outro; a misma persona, pra un e mais pró outro. E namais. Non houbo 
máis.
Entrevistadora: E recórdase como era o seu vestido de novia?
Secundina: E o meu vestido de novia xa… era un… un vestido calquera.
María Dominga: Un vestido calquera, non. Era un traxe.
Secundina: Ai, si! Ahora que me fa-lo acordo ti. Un traxe que aínda 
mo fixo un de… pra aí da Serra, mullere, había alí un… en Vistaleghre. 
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Fíxome o meu e mailo del. O meu era asul.
María Dominga: O meu era asul clariño, tamén. Tamén era un traxe. 
Fíxomo a finada, a finada? non sei se morreu, Maruja de Beiro.
Secundina: Tíñamos que ir a andar á misa. E mais iba, imos máis xente 
á misa do que vai ahora. Andando ben ben, que hai que andar moito, 
media hora, non? Íbamos xuntos. Si, todos xuntos. Ahora non había eso 
de encontrarse nin nada; íbamos xa xuntos. Viña el aquí, hala, vamos 
alá. E volta pa riba. E vente pra casa. E non había luna de miel. Non, ho. 
Non había luna de miel ningunha.
.................................................................................................................
Entrevistadora: A donde fostes á escuela?
María Dominga: Á escuela? Fomos aquí en Cuns ó finado de Juan, 
que eu á do finado de Juan xa fun pouco; fun máis ben… a outro alí 
da Ponte, que lle chaman… Manolo, que morreu tamén. Manolo da 
Cachana. Era de pagha; era de pagha, ho.
Entrevistadora: E onde quedaba a escuela? O edificio onde estaba?
María Dominga: Non había edifisio nincún; era nunha casa vella, 
un cuberto. Aquí en Cuns. Aí era onde viña Juan poñérno-la escuela. 
Andando. Andando desde a Ponte, tódolos días; e despois iba a andar 
para Xallas. Salía daquí e iba para Xallas, poñela en Xallas; aquí aínda 
a poñía á mañán, e a Xallas íbaa poñer á tarde. Eso xa foi despois da 
gherra.
Entrevistadora: E que recordades da escola? Como era? Que  vos 
enseñaban?
Secundina: Mi madre! El enseñaba moi ben. Enseñar enseñaba, mi 
madriña! Primeira cousa que nos enseñou foi... a cantar cando naséramos, 
o ano que naséramos e todo, eso. A min non se me despintou. É o ano 
vinteoito, vinteún de noviembre. E así. E despois cantaba a tabla; a tabla 
toda había que cantala, acórdaste? Cando cheghaba “Buenos días”.” 
Buenos días”. “Buenos días”. Todos a, a disirlle buenos días, buenos 
días. E mirábamos, que pola parte dabaixo era onde viña el e disíamos 
“Ai, hoxe non trae tabaco, hoxe vén de mala hostia”.E asertábamos 
ben. A min nunca me berrou; digho, nunca me peghou; berrar, si, pero 
peghar, nunca, nunca.
Entrevistadora: Era frecuente que pegharan?
Secundina: Siii, eso era frecuente. E había unha ucha ghrande, de antes, 
de metere debía de sere o senteo, ou non sei que era, e alí, metía a dous. 
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María Dominga: Traía a seu irmán con el; traía a seu irmán con el.
Secundina: No. Seu irmán víñalle traere o xantar. 
María Dominga: Chuchuchu. Bueno, traería o xantar tamén. Si, pero…  
el traeríalle o xantar, peroo… poñíao a estudiar alí e moitas ten levado. 
El e mais o finado de Lino de Lucas serían os que máis leña levaron.
Entrevistadora: E cando vós eras novas que ibas aquí á escuela en 
Cuns, había en Cando tamén?
Secundina: Había. Eu fun a Cando, xa tamén. Eu ademais, ademais de 
ire á de Juan, fun a Cando antes. A de Cando non era de pagho. Ti inda 
fostes a Cando tamén.
Consuelo: E eu fun a San Orente á escuela. A andare aí, chamábamoslle 
Laredo,aí por onde  eses pinos, ves os pinos eses? Subire ó alto,e  
baixare abaixo,e ire á Posa a… Como lle chamaban? Dios mío!, téñoo 
na punta de lencua… era alí na Posa. E chamábanlle o difunto de… Jus, 
Justo? Busto!! Fun eu.  Iba Jorge, iba eu, iba outro vesiño que morreu, 
que morreu novo. Eu choraba que era unha rapasa. Desde Cuns á Posa. 
Cheghaba ó alto, ós Casais, sabes onde é os Casais,? cheghaba ós Casais 
e choraba. E Jorgiño e mais o defunto dese que morreu botábanme aquí 
á man á ghorxa e “Tes quir, e tes quir e tes quir”.  
Entrevistadora: Canto tempo vos levaba andando desde aquí alá?
Consuelo: Ai aínda nos levaría serca de dúas horas! Dúas horas ir e 
dúas horas vir. Claro! 
.................................................................................................................
Entrevistadora: Bueno, e ahora falamos entonses do liño?
Secundina: Maruja, Maruja ten que falar do liño.
María Dominga: Como se empesa? Pois mira, é liñasa; a semente, 
logho, a semente é liñasa. Hai que prepara-la leira e despois… seméntase 
na leira e, hai que rastreala cun rastrillo, ou pasarlle a ghrade. E despois 
vaise reghando pra, pra criala. Eu acórdome, non era moito muller, 
pero tiña unhas presiñas pra reghar, a que as botaba viña sendo miña 
soghra. E despois, así que estaba ghrande e todo mareliño, había que 
arrancalo,poñelo todo ighual e despois  pasalo por un rastrelo, era un 
banco así coma este e tiña uns dentes así, pasábase o liño para sacarlle a, 
quitábaselle a semente, disíase a baghaña, chamábaselle baghaña. E… e 
despoise, collíase aquel liño e levábase a, poñíase nun feixe, en feixes, 
e levábase ó ri, a un poso do río. E tiña que estar alí, non sei serto o 
tempo que era; creo que era… dúas semanas. Pero no sei serto. Despois 
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sacábase do, dalí do, do poso e poñíase a escorrer, e botábase nun herbal 
que estuvese apañado pra que secase de contadiño. Despois ó secare, 
volvíase a poñere así en mandiños e traíase nun feis; e cando estaba un 
día de sol, un día bo, poñíase así en manoxadas e había que masalo, así… 
ben masado, cunha masa, e aí enriba dunha pedra a, a masalo. E despois 
de masado, fasíase así, retorsíaselle así o bico, e poñíase así a… porque 
tiña que ir ó río outra ves. Xa non conto ben! Tiña que ir ó río outra 
ves, así esas, esas  aquelas; e despois poñíanse así escarranchadiñas 
para volvelo a masare. E despois había que… secalo ben sequiño… e 
o día de sol ou senón había que metelo ó forno, quentalo e metelo no 
forno; e poñíase un espadeleiro e… collíase a espadela, e a espadelare, 
a quitarlle a, a aresta.
María Teresa: Nós témo-la roda, a roda aínda está no faiado.
Secundina: Ai, esa é a roca.
María Teresa: E mailo fuso.
María Dominga: Bueno, non atrevesedes. Aínda, aínda imos no 
medio. E entonses collíase e, e espadalábase. E despois de espadelado, 
envolvíase así ben envolvido e metíase así, fasíase así un aquel… así 
un… un aquel. E eso, si que aghora aí non me acordo ben, se se cosía 
antes de… de volvere a espadelar, que había que volvere a espadelare, 
e creo que , que se fa… creo que se… fasíanse as aquelas así e que se 
collía unha pouca borralla e botábase nun caldeiro; ou metíase no forno. 
Era coma quen… metía… un asado no forno. Embughadalo todo, ben 
embughadadiño con borralla. E tapalo. Eso si que non macordo ben. 
Non macordo ben como era eso. Porque… había que… logho…. 
Espadelalo, había que volvelo a espadelar; e despois era cando se fa, 
era, e ó espadelalo sacábaselle os tumentos; os tumentos era o máis 
cativo. Despois o outro era estopa. Envolvíase así ben envolvidiño; era 
estopa. E o máis finiño, máis finiño chamáballe serros, que eso era para 
faserer sábenas. E… e aquelábase, fasíase así. E… os tumentos… iban 
para… para fasere… chamábamoslle limpeiros. 
Entrevistadora: Aquí en Cuns botaban moito liño?
María Dominga: Non, moito non. Aquí botábamolo moi poucos.
Entrevistadora: Vós recordades que se fasían mantas con anacos de 
telas?
María Dominga: Sii. Estaba o tear aquí. Tíñao unha prima miña, que 
morreu aghora con noventa anos, pero o tear creo que o desfixeron.
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Falamos de Santa Leocadia 
con Dominga Sieira Luaces

Entrevistadora: Para ir a Santa Leocadia, como fasían?
Dominga: Como fasíamos? Pois íbamos comer alá, leva… poñíamo-la 
pá no río hoxe, pra coser mañán, e dispois íbamola comer alá, e mais 
tortilla de ovos e… e comíamos alá coma… era unha festa, que íbamos 
á fora, íbamos tódolos anos. Iban todos, todos os do lughar, todos que 
era serquiña; ademais que era do noso… era de San Lourenso. E de fóra 
iba, moitísima! Indo vai hox oh! Inda son… non tantas coma daquela, 
porque daquela a xente non tiña coche e quedaba alá e é verdá. Había 
bandas e bandas, había máis bandas que aho… ou ghaiteiriño ou unha 
banda, á tarde a mais ás dose. Alí… alí acababa logho que non había lus 
eléctrica, acababa loghiño; ás seis, ou por aí sete, que empesaba… era 
de vran e aínda había moito día, e despois a xente iba marchando, e así.
Entrevistadora: E que lle levaban ós santos?
Dominga: Ai ós santos… ós santos? Levábanlle pés de porco, e… as 
cabesas de porco, tiñan… e ghalos, pero aínda llos levan eh? Puxaban á 
media tarde, e ahora aínda lle levan algho, lle levan carne de porco e… 
pero alghún pé non se podía comer que estaba neghro. Porque estaba 
cheo de morriña e sin lavar (risas), xa tiña que… xa ninguén o puxaba, 
quedaba para alí!
Entrevistadora: E acórdase de vir á feira á Serra?
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Dominga: Acordo ho! Pra feira víñamos… eu acórdome que víñamos 
pasear aí á feira da Serra, había paseo coma… coma… daba ghusto de 
arriba abaixo, da ponte á casa da… á farmasia de arriba era un paseo, 
e había moita xente a pasear, e mais o matrimonio que casaba, se había 
feira pra… daquela, íbase pasear á feira da Serra, pra que os vira a 
xente, os casados si! Os casados, por ejemplo ahora, casabas, e pasado 
mañán era feira ou pra outra, cando fora! Pois ibas pasear, como había 
dúas feiras no mes, ibas pasear, os novios iban de ghanchete e xa sabían 
que casaran, xa se sabía que casaran (risas). Porque antes os mosos non 
iban de ghanchete, non… non podía ser, tiñan que ir os que eran novios, 
os outros non, os outros tiñan que ir separados (risas).
Entrevistadora: E usté acórdase, de cando foi da voda, os invitados 
como iban, e a comida que fasían e todo eso?
Dominga: Eu acordo, da voda acordo, máis acórdome ben. Invitados 
tuvemos moitos e… e matamos un beserro, fixémola na casa e despois 
tuvémo-los invitados, moitos, era moita xente.Uns sincuenta polos 
menos; si, sincuenta polo menos. 
Entrevistadora: E ademais do beserro que comestes o día da voda?
Dominga: Comemos pescado, comemos pescado e mais… despois 
houbo dulses; tamén houbo dulses eh? Traíanos de Noia, da casa de 
Dominguiña; antes por aquí nos había, tiñan que traelos dalá.
Entrevistadora: E… para ir para… para á ighlesia, que ibas, andando?
Dominga: Era serca, íbamos andando, íbamos. O novio foi no coche 
porque foi desde aquí (risas), xa choveu alá! Hai cantos anos?… Sasenta 
e un. Poise… eu me parese que daquela, quinda entraba a xente que iba 
de fóra na casa…
Entrevistadora: E que reghalos fasían aos novios?
Dominga: Ós novios mira, a min déronme unha vajilla… de cristal, 
outra vajilla de… de piedra, xoghos de café, manteles, …; a min 
déronme moito, e houbo quen me dou… ah… e déronme un caixón 
de coñá, e outro de anís, e outros dábanche alghún carto pero… cartos 
dábanche vinte pesos, ou dúas sentas pesetas ou… corenta pesos ou así, 
cartos ghrandes poucos daban. 
Entrevistadora: Claro, pero é que para face-la voda tamén había que 
ter moita… moita louza, non? Con tanta xente, non era normal.
Dominga: A nosa lousa prestáronnola ho.
Entrevistadora: E que era eso de ir ver o moso á casa?
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Dominga: Ai, á casa non, ho! A casa non… aquí non viña buscarnos. 
Quedábamos en xuntarnos onde fora, nunha taberna calquera ou na 
casa... Traíannos despois pero non nos iban buscar, eh! Non que íbamos 
para casa da Baña siempre, ou pra Tolda ou por alí, ou alá a Sampaio 
ve-la… na fábrica, xuntábamos por alá. Pero á casa… se nos viñan 
buscar á casa xa, tábanosche bos! Ai, xa pensas que era como aghora. 
Non, porque tiñas medo que non nos quixesen despois (risas).
Entrevistadora: Pero había eso de mosear, non?
Dominga: Había si, ho. Sentábaste alí un pouco e falabas do que sabías, 
e se non sabías falar… rías (risas).
Entrevistadora: E que días se moseaba? Calquera día ou…
Dominga: Non, calquera día non, que a xente non tiña coche e tiña que 
traballar; ó jueves, ó sábado e ó domingo. Si, os tres días.Ós jueves inda 
había poucos que iban, eh.
Entrevistadora: E canto tempo fostes mosos?
Dominga: Canto tempo fomos mosos? Sete anos!
Entrevistadora: Sete anos? E neses sete anos cantas veses entrou el na 
súa casa?
Dominga: Ai! pensei que disías cantos bicos lle dera (risas). Hasta que 
veu do servisio, e moito… moi largho despois, cando ordenamos de 
casar foi cando entrou, eh? que antes non entraba. Moseábanos alí na 
eira, sabían que estábamos alí pero non… Non; na casa, non. Ai bueno!, 
fora unha ves tomar café pola festa, pero non entrara así como… e 
foron os dous tomar café. Pero despois non entraban, ho, Despois que 
tratamos de casar si, pero antes non entraban así os mosos en ningún 
lado. Nin nada de ghanchete tampouco, de ghanchete caa! Cando non 
vía a xente, si; pero cando vía a xente… (risas). E lo! Cando non vía a 
xente enghanchábase coma ahora! (risas). Sólo que a xente, os homes e 
mailas mulleres non eran tan adelantados.
Entrevistadora: Por que?
Dominga: Porque non, porque eu, este foi sete anos conmigho, e 
marchou para o servisio, e non lle dera un bico siquera, eh? Nin mo 
pideu nin llo dei! De verdá! E coma min había de haber moitas delas.
Entrevistadora: E cantos anos levabas de mosos cando el marchou 
para a mili?
Dominga: Canto…? Sete anos! Foi cando el marchou… eu pouco 
tempo… era nova; e el tamén era novo.
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Entrevistadora: E quen, quen tomaba a decisión de casar normalmente? 
Dominga: Tomouna el, tomouna el; marchaba seu irmán para o servisio 
e había que traballar (risas) aquí! na casa claro… Claro! No… xa casaba 
ighual, ho; cando viña do servisio xa casaba ighual. 
Entrevistadora: E usté no campo a que anos empezou a traballar? 
Dominga: Eu nas leiras xa empesaría cando… cando nasín. Eu xa 
traballei seghido, nas leiras xa traballei seghido, xa era de pequeniña era 
moi traballadoriña e andei sempre. E empesaría a traballar, empesaría… 
ós des anos ou así, ho. A traballar algho como é debido, a ir ó monte, 
ou sachar ou eso. E á escuela fun pero fun pouco tempo, non fun coller 
ningunha carreira pero… Fun alí a San Lourenso, pero pouco aprendín 
eh? (risas). Eu non sei o tempo que fun, pero ou era burra ou non 
aprendín moito.
Entrevistadora: E que iban os rapaces e as rapazas todos á misma…
Dominga: Iban todos xuntos. Alí na Torre, na casa, estaba alí unha casa 
da escuela que era de Bermúdes, a da… de alí de Abelardo. Iban de San 
Lourenso, iban de Fontemourente, iban de Lourido e namais me parese, 
que de Mastentán me parese que non viñan. E había moitos, daquela 
había moitos, non era eu sola.
Entrevistadora: A que anos empezou á ir á escola?
Dominga: Ai, iso si que non macordo, e empesei… eu que sei, xa 
empesaría ós seis ou… ós seis eu xa iba coas vacas, e como fasía falta 
ir cas vacas non podía ir á escuela. Empesaría ós seis máis ou menos, 
porque antes empesábase máis… máis tarde, si. Bueno, pois…
Entrevistadora: E a escuela que era, de pagho ou pública?
Dominga: Era pública, que era do outamiento. 
Entrevistadora: Como acorda usté San Campio?
Dominga: Ai San Campio eu acordo moi ben, había as… as barcas, 
e eu, era atrevida e xa de rapasa pequena andábanos unha manada… 
eu e Victoria e esas todas, da misma edá andábanos solas, pero disque 
escapaban cas rapasas; a nós nunca nos dixeron nada nin nunca escaparon 
con nós, pero meu pai andaba… nosos pais andaban aduisidos atrás de 
nós! Que… porque marchaban con elas, eh! Os ho…! Eses que viñan 
de forasteiros e así, disque a collían aquí e a levaban pra a fonte, pra 
xesteira, e había xente así e… andaba… toda a noite de dios, e bueno, 
íbamos pra barca e andábanos por alí, pero estaban eles vigilando por 
onde andábanos, senón tiñan medo que nos… e dispois, marchábanos 
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canda eles pra casa, xa de mosiñas xa marchábanos canda eles. Meus 
pais tamén viñan sempre á… á… víñamos comer á San Mighel á casa 
de… traíamo-la comida pero comíanos na casa de… na casa de… 
Marijuana! Traíamo-la comida tamén, empanadas…
Entrevistadora: E usté acórdase a primeira viaxe que fixo, así a alghún 
sitio, que lle chamara a atención?
Dominga: Eu que sei… eu non me chamou a atensión nada porque… ti 
pensas que… Marujiña foi á Coruña e dixo que non volvía que lle doía 
moito a cabesa de mirar para arriba, pero eu non mirei para arriba nada, 
mais fun á Coruña.
Entrevistadora: Como, como? Para donde miraba? Para arriba?
Dominga: Para as casas que eran moi altas (risas), e veu desfeita do 
pescoso! E díxolle a Chucho, “Chucho, eu non vou máis á Coruña” 
(risas). Eu tamén fun á Coruña, mais a Santiagho, que tamén non fun a 
máis ningún lado.
Entrevistadora: E cantos anos tiña usté cando foi á Coruña?
Dominga: Ai! á Coruña fun de casada, á casa dunha tía deste, antes de 
casar non fun nunca á Coruña. A Santiagho fun moitas veses, como iba a 
pé desa… Á Coruña fun poucas veses. Ai! e máis fomos alá… onde fixo 
Domingos a… a aquela mullere, Domingos cando foi para o servisio que 
fomos alá, a donde fomos? A Pargha, fomos alá tamén, ver eses eh… 
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esa si que foi unha cousa moi bonita eh! aqueles soldados por aquel 
monte adiante a desfilare, e nós sentados ensima dunha pedra, hasta que 
viñera Domingos a xunta nós, pero… aquelo era unha monada, outros 
co tambor á tocar atrás… aquelo si que me ghustou! Aquelo ghustoume, 
ghustoume máis cá Coruña, que na Coruña eu miraba pras casas, non 
miraba pa riba que non tiña nesesidá (risas). Aínda podía caere… Poise 
érache así a nosa vida.
Entrevistadora: Que acorda que houbera de bo antes?
Dominga: Eu non macordo nada, non teño recordos de… Dis ti antes 
coma ahora? Eu nunca maquelei neso; non sabía se me ghustaba se 
non… home claro que alghunha cousa ghustábame máis. Sempre me 
ghustoue… ter unha boa casa, tere… tiña boas vacas, estaba contenta 
con elas, por ser boas, pra ir con elas.
Entrevistadora: Eran importantes as vacas antes?
Dominga: Antes eran. O que tiña unhas vacas mecagho… era bueno oh! 
Tiña vacas moi boas de dios, ahora xa nin… xa non vale pra nada. E nós 
tíñamolas moi boas. Alá… alá eran máis ou menos medianas, porque as 
criábanos na casa, e as nosas vacas non iban máis que a labrar, e labrar, 
labrar, … Aquí, este tíñaas moi boas que andaba ós carretos.
Entrevistadora: Que era eso de andar ós carretos?
Dominga: Andaba os carretos… quen cortaba… quen baixaba os 
pinos á cobrare. Vendían… vendían un lote de pinos, e por ejemplo, un 
comprador que compra, e despoise, se era pra baixado el, paghábanlle 
máis, chamaba ós vesiños, e iban todos no carreto, pra… para aquelar; e 
dispois andaban ó carreto, de pagha, en ves de andar nos tratores… pero 
dispois así que viñeron os tratores non houbo máis… vacas de carreto 
que non… e así.
Entrevistadora: Que era o cantar o aghinaldo?
Dominga: O aghinaldo viñan cantar de noite polas casas, á nosa casa 
inda viñeran uns de Ribasdemar. Sii… a andar, a avoa do panadeiro 
que hai ahora na Ponte, a bisavoa, que era pesca… era pesca, e viña 
por alá co pescado. E dispoise, viñeron alá, unha manada delas canta-lo 
aghinaldo dali da Ponte. E da Ponte, de alí de Seilán. E dispois andaban 
cantando polas portas os rapasotes e así, para que lle deran algho, para 
faser unha merenda dispois ou… Pero a xente non tiña moita ghana de 
dar, xa non había que dar tampouco. As de Ribasdemar cando viñeron 
alá non viñan… non viñan con idea de cobrar.
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Entrevistadora: E… e o Pampallín? Celebrabas o Pampallín en San 
Lorenzo?
Dominga: Non, eu nunca macordo do Pampallín.
Entrevistadora: E como era o seu vestido de novia?
Dominga: O meu vestido… era un vestido corriente, era neghro! Había 
que ir de neghro, e unha mantilla desas aqueladas e alá vai Dominca a 
correr pra casar. Casi todas… casi todas iban… ou un traxe neghro ou 
un vestido, eu levei un vestido. E eu… non sei que levei; unha cousiña 
na man leveina pero non sei o que. E o novio que iba de traxe. Un traxe 
asul.
Entrevistadora: E a que hora foi a voda?
Dominga: A… ás dose; ás dose ou ás onse por aí. Pola mañán, si.
Entrevistadora: E desde que decidiron casar hasta que casaron canto 
tempo pasou? Que preparaban, así un ano antes, un mes, …?
Dominga: Ai, cando se trataba de casare? Depende a présa que tuveras, 
se tiñas moita présa… (risas). Botábanse as tres amonestasións; e así 
que se acababa poderíase tardar un mes.
Entrevistadora: Non era así antelación de un ano como hai ahora…
Dominga: No, no… que tiñan que bota-las amonestasións todas, e son 
tres, e eran cada semana unha, e desde que se trataba de casar xa era 
petición de mano e… e xa se iba falar co cura e… un mes ou mes e pico 
tardaríase. E bordaban as sábanas.Había que traer un lote de sábanas, e 
logho. Bordadas. Eu aínda teño o camisón, braghas feitas de tela… As 
camisas feitas de tela con unhas puntillitas, mañanitas. Eran as braghas 
feitas de tela, non sabes? E… a juego coa camisa, como ahora unha 
camiseta de punto, eran de tela, e dispois os camisóns, e a mañanita, eso 
era para… cando pariras, pois… como botabas tanto tempo na cama… 
pero eu non estrenei aquelas braghas, nin aquelas camisas, nin nada 
(risas).
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Entrevista a
Domingo Vilariño Baña
e María Insua Godoy

Entrevistadora: Celebrábades o pampallín?
Domingo: Totalmente desconosido, namais oínno falar del hai uns 
anos, creo que foi un invento do consello de Outes para fomenta-lo 
consumo de alcohol na Serra.
Entrevistadora: E o aghinaldo?
Domingo: O aghinaldo, si. O aghinaldo íbase cantar polas casas e 
dábanche dous patacóns, ou unha peseta o que era máis espléndido. 
Entrevistadora: A que hora empezaban e acababan as festas?
Domingo: Empesaban ás sete da tarde e terminaban ás once da noite.
María: Ás nove da noite, e víñamos a unha da mañán. Depende.
Entrevistadora: Canto tempo fóstedes mozos?
Domingo: Dous anos. 
Entrevistadora: E cando vos víades? 
Domingo: De Pascuas en viernes, porque eu andaba naveghando. 
Entonces, cando viña de vacacións, era cando nos víamos.
María: Cando el estaba aquí, moseábamos tódolos días. Porque el, 
claro, botaba seis meses sin vir, ou máis tempo. E despois cando estaba 
aproveitábamo-lo tempo a estar xuntos.
Entrevistadora: Cando anunciástedes que íbades casar?
Domingo: Pois tres meses antes, que era o que eu tiña de vacacións. Non 
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se pode improvisar, non se pode pasar un ano coma ahora, preparando 
a voda, porque eu non tiña ese ano a disposición.
Entrevistadora: Como se realizaba a petición de man?
Domingo: Pois ibas á casa dos pais da moza e falabas con eles. Non 
había máis que eso.
María: Entrou na casa e, desde esa, entrou sempre.
Entrevistadora: Que regalos se acostumbraba facer?
Domingo: Nada, de reghalos nada; unhas potas, unhas sábanas, ou 
unhas mantas. Dese tipo, nada de cartos nin… deso, nada.
Entrevistadora: A que hora casastes?
Domingo: Ás seis da tarde.
Entrevistadora: E cal era o menú da voda?
Domingo: Non hai tal menú porque era solamente unha merenda.
Entrevistadora: Que se estudaba?
Domingo: Mira, pódoche disir as asignaturas unha por unha. Lunes, 
ghramática; martes, aritmética; miércoles, geometría; jueves; geo-
ghrafía; viernes, historia de España; e sábado, historia saghrada, porque 
o sábado tamén se iba. Cando non se iba era o jueves pola tarde.
Entrevistadora: Cantos libros tíñades?
Domingo: Pois, o que é libro, un; unha ensiclopedia. E logho cuadernos, 
un tamén, eh, non penses que tiñas unha dusia deles. Amais a pisarra, e 
o pisarrillo. Ti eso xa non sabes o que é, non? bueno, pois eso.
Entrevistadora: Como eran os profesores?
Domingo: Había de todo. Había un que era unha besta brava; había que 
canta-lo “Cara al sol”, cando entrabas. Pero, ou morrías no intento, ou 
aprendías; porque ser era unha fiera, pero era bo. 
Entrevistadora: Que actividades había?
María: Actividades? Ningunha. Ai, coser, pola tarde o sábado. Despois 
xoghábamos moito. Había moito recreo; saltabas á cuerda, xoghabas á 
chicha, a escondite; xoghábase moito. Saltar á cuerda; ó pico, tamén. 
Fasíamos o pico no medio da carretera. Xoghábase moito, daquela 
xoghábase moito.
Domingo: Cando eu me criei, aquí pasaba o Castromil dúas veses á 
semana. Unha viña pola mañán, o sea, iba pola mañán para Santiagho 
e volvía pola noite para Muros. E eso era o que había. E de coches 
particulares, creo que tiña un o médico da Serra e non habería moitos 
máis. De socos no inverno e descalso no verán.
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Conversamos con
Eugenia Torea Noya
sobre o oficio de carniceira

Entrevistadora: En que traballabas de nova?
Eugenia: Eu? joder, cantos ofisios tiña. Fun ó, fun ós berberechos con 
meu irmán. A que edá?... Ai Dios mío, tería quinse dasaseis anos. E… 
e .. e despois atendín a… a .. tíñamos unha casa en Outón, e tiña que 
ir traballar a Outón. Tíñamos vacas e mais porcos e mais leiras. Miña 
avoa, estaba alí miña avoa sola; e íbamos eu e mais meu pai, Dios lle 
perdone. Do Cruseiro… desde o Cruseiro íbamos hasta Outón, a andar. 
E á noite víñamos outra ves para baixo a andar; case a maior parte 
dos días, non?; despois, cando íbamos a unha festa, eu tiña que ir de 
noite para Outón; desde San Cosme hasta Outón, ou de Esteiro. Donde 
estuvera, para durmir con miña avoa. Íbamos sete ou oito, ou nove 
ou… Unha cuadrilla que metía medo. Alghunha ves íbamos descalsos; 
chovía, cas sapatillas na man… unha ves de San Benito chovía aghuas 
e nós cas sapatillas na man que non… non sabes? estaban molladas e 
resbalábannos os pés dentro. E… e... para ir máis seghuras, levábamos 
as sapatillas na man… e descalsas. Se alghén sabe o que hai que camiñar 
desde o Freixo hasta Outón… xa lle chegha. Despois íbamos matar 
beserros polas festas a esas montañas de Jesucristo; a… a Maghor, a 
Lestelle, a Aristiño, a Vila do Monte, a San Cristobo, a… a Esperante, 
a  Lestaio. Bueno.  A Calreo. 
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Entrevistadora: E despois en que levabas os beserros de volta para, 
para a carnisería?
Eugenia: Nós non levábamos… o beserro quedáballe alí ó, a queno 
compraba. Por ejemplo, nós e vós e eeee… compramos un beserro; e 
eu, nós, íbamosllo matar. Matar. Traíamo-la piel, o sebo e as tripas. Por 
matar dábannos eso.
Entrevistadora: Non vos paghaban en moeda?
Eugenia: Quen a dera! Quen a dera! Despois levábamo-lo carro. Eu, 
levaba o carro de Outón… para Valadares; e en Valadares meu irmán e 
mais a finada de miña nai arrecadaban as pieles todas para… daqueles 
pueblos todos eso, para a do Paxareiro. E despois, víñamos cas pieles. 
Á noite carghábamo-las pieles pro carro. E tanto carghamos que… 
perdemos unha. E despois víñamos de  noite hasta o  Cruseiro, por San 
Mighel, que é en setiembre. E cheghamos ó Cruseiro, descarghamo-
las pieles, e Eugenia sentábase no carro, e miña nai dábame a corda, e 
eu iba hasta Outón así. Dixo:  “Non te movas, eh, que as vacas xa che 
levan á porta”. Afectivamente. E soliña así, a deshora, se cadra ás dúas 
e tres da mañán. Eu xa non sei que hora era. Reló non había.  E así foi, 
despois as pieles, a… viña a requisa.
Entrevistadora: Que é a requisa?
Eugenia: Ai, non, ti non exististes? A requisa, requisábanche; ós 
panadeiros requisábanlle o pan e maila foriña; ós do tabaco, requisábanlle 
o tabaco. Era… había a requisa, era o conto de, non sabes que  tamén 
había o… o pan que che daban, da rasión, o rasionamento? Pois era 
daquela. Daban, tiñas un val e ibas á panadería e dabánche un moletiño 
de pan por aquel val. Un pan moreno, meu probe, non sabía. E, e … o 
quilo de asúcar. Pois a requisa érache eso. Viña un, disque era de Noia 
pero estaba casado en Muros, que Dios lle perdone se cheghou a tempo, 
e cando viña chamaban, a xente xa pasaba notisia; non había teléfono 
pero aquelo voaba, “Están en tal sitio, velos aí van”. E íbamos nós e 
levábamos as pieles para o faiado. Tíñamos que ter aquel, aquelas que 
marcaban eles: unha ou dúas ou tres. Pero claro, unha ou dúas non 
chas viña comprar ninguén á casa, había que ter moitas para que... 
tamén alghún home que chas comprase e que chas levara nun coche, 
entendes? Entonses de noite, cando había moitas, de noite, ás tres da 
mañán ou ás dúas íbamolas levar á Barquiña, na cabesa. E despois 
miña nai iba ela e mais señor Manuel de Montes, nunha motora, era 
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un bote, quen dera motora; nun bote pasábaas ó lado dalá, a Orro, que 
alí había un… curtidor de pieles, que se chamaba… Dios mío, como se 
chamaba, Dios mío?... non macordo ahora como se chamaba. E despois 
miña nai vendía, deixáballe as pieles alí  e viña outra ves. Outras veses 
chamábamos un home cun carro e metíamolas no carro, cando eran 
moitas, e levábamolas hasta a Barquiña, no carro así. O home que nos 
compraba as pieles chamábase Isidro, coño, ves que non me salía. Ahora 
había un… un curtidor de pieles en Orro. E  así. A nosa vida foiche así 
unha esclavitú.
Meu irmán, Manolo, iba carghado de leña nun bote para, para alá para 
Pontevedra, para alá para as Rías Baixas, e viña carghado de sal para, 
para aquí. Era a vela. Se non había aire xa non se podía ir. Vela amais 
remos. “Ai, ala ho, que levántase un airiño. Levantouse un airiño. Imos 
carghar un bote de leña”; era un ghaleón ghrande, carghalo ó Freixo, 
á fabrica de Ríos, e, e despois meu irmán marchaba para, para a… co 
barco para onde iba e eu viña para casa.
E  ó sábado e mais ó domingo íbamos traballar ás leiras, e pola semana… 
Anduvemos ghanando para comer. 
Entrevistadora: E recordas que viñeran tamén barcos con tella ó 
Freixo?
Eugenia: Huuum. Os que xa viñan dalá. Como meu irmán tamén levaba 
a leña e tamén o descarghaban eles. Viña tella, viña… ladrillo, viña 
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semento e viña de todo. Era o que viña; para as obras, que non había 
máis onde traelo. Íbase descarghar, axudar a descarghar. Chamábanche, 
conosíanche, paghábanche… paghábanche pouquiño de todo que xa 
non había cartos. E íbase , bueno, tamén eu iba carghar e cobraba, eh. A 
ver se nos entendemos. Porque meu irmán disía: “Eu teño unha irmán”. 
E despois íbamos catro ou sinco mulleres, que non iba eu sola. Eses 
barcos levaban, mi madre, canta leña, Dios mío! Miña nai querida!
Entrevistadora: Pero vós ó mismo tempo tamén tiñas carnisería , non?
Eugenia: Tíñamos carnisería. Si. A carnisería tuvérona noutro lado. Eu 
acórdome que estuveron a pé do Cristo do Cruseiro; ó outro lado do 
Cristo do Cruseiro, nunha casiña pequerrrechiña de todo. E meus pais 
estaban en Outón, e iban vende-la carne ó Cruseiro.
Entrevistadora: E como traían os beserros?
Eugenia: A andar. A andar íbamos a Valadares, compralos á feira… 
nasín eu  o día do feirón, na feira de Valadares, un luns, e, e íbamolos 
comprar. E despois, este lunes íbamolos comprar, e traíamolos, tres ou 
catro beserros… A andar. Desde Valadares, á unha, ás dúas da mañán; 
á hora que cadrase. E se se deitaban no monte, tiñas que vir buscar un 
carro a Roo, e metelo no carro e traelo para o Cruseiro. Si querías, se 
non quedábanche alí. 
Entrevistadora: Vendíase moita carne de becerro daquela?
Eugenia: Como  había de vender, home, se non sabían comer tampouco. 
Xa non había quen a comera; namais cós ricos. Despois, si; que despois 
foi abrindo, non sabes? Co tempo, foi abrindo; ahora que na primería… 
Un beserro, tres ou catro días. Tampouco non era ghanansia. Que 
ghanansia che daban? Tampouco non había neveras. Tampouco non 
había moscas como  hai hoxe, que esa era a nosa salvasión, se é hoxe , 
mi madre! Pero despois, si; empesouse a comprar neveras  e empesouse 
a vender e a vender… despois, si; despois tiña xeito. E os beserros que 
nos sobraban levábamolos á feira, á Serra, a vender outra ves; levábanse 
para a Serra a andar… pola carretera a diante, pisándolle as balocas e 
mais as sebolas á xente, cando che escapaban, bueno; pasaba un coche 
se cadra de dúas en tres horas; pero cando viña un coche, os beserros… 
buufufú… alá vai. Xa quedabas sin ningún. Ai! Temos calcado moitas 
sebolas. E mais moitas balocas. Ninguén nos dixo nada, eh. Non, che, 
non. As cousas como son.  E así.
Entrevistadora: E ti fostes á escola?
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Eugenia: Fun, coño. A Brión de, á Canteiriña, a de doña Solita e mais a 
de don Paco, e mais do pai de Maruja de Viña, don José; e fun a Brión 
de Riba, á de Pepe de Pedrás. Éramos todos xuntos. 
Entrevistadora: Era de pagho?
Eugenia: Pública. A da Canteiriña era pública; ahora que á de Brión 
de Riba era de pagho. Pepe de Pedrás, pero non era maestro, para a 
miña idea, e mais José Antonio da Paneira, e o pai de Maruja de Franco 
chamábase don José… tiña carreira, polo que che, polo que …. entendes? 
polo que enlaso eu; e doña Solita tamén tería carreira, senón… Non era 
daquí, era de Saraghosa ou non sei de onde era, vén parar aí; e mais o 
home, chamábase don Paco, dábanche ca reghla na cabesa! Non che 
daban así; dábanche de canto.
Entrevistadora: E de onde iban os rapases, de onde eran?
Eugenia: Eran de Brión de Baixo. A un retorseulle as orellas así e 
esghasoulle a orella todo esto. Heime acordar toda a vida. O maestro 
fíxolle así ás orellas, ca rabia, e rompeulle a orella; así toda; así. Un corte 
aquí que… Foi alá seu pai… houbo de mata-lo maestro. Si. Sancraba, ai 
Dios mío! Éramos moitos, buuu… de Brión, de Brión de Riba, de Brión 
de Baixo, de… de … Viro, de Rates, e da Canteiriña. Despois viñeron 
os de San Cosme tamén. E unha, está viva, fixo mal, non sei que fixo… 
e a profesora meteuna no váter, enserrouna no váter; e o váter era un 
burato así, e  ela quixo escapar e caeu… todo o día… todo o día…. alí… 
Dios me perdone…. todo o día… despois para sacala para fóra vímonos 
neghros… ai Dios mío querido! Mira ti! Pero estuvo alí todo o día! E 
disque lle esqueseu á maestra, ai! Hai cada cousa na vida.
Entrevistadora: E… canto tempo fostes mozos ti e mais o teu señor?
Eugenia: E seríamos tres anos ou… por aí. Si, tres anos, aínda non 
chegharía ós catro.
Entrevistadora: A que hora casastes?
Eugenia: Á unha da tarde, o primeiro de ano. Día de San Manuel. 
De luto! Arre coño! Porque… había que ir así: un vestido neghro, uns 
sapatos neghros e unhas medias claras. Na man un ramo; un ramiño 
blanco. E un veliño na cabesa. Cuidado. Que non se estropee a cousa. E 
fixémo-la voda na casa do Peto. Daquela xa mandaba demonio, eh. Hai 
sincuenta e catro anos. Fíxoos o primeiro de enero, o día do santo de 
meu pai. Miña nai non quixo vir á voda; non foi á voda de ningún fillo. 
Ten seis fillos casados e non quixo ir á voda de ningún. Non… non… 
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non… En primeiro lughar, xa non quería que casara l. E xa non, xa non 
é eso. Se meu pai non é, me parese que xa non caso. Porque ela non 
quería que casara porque se faltaba eu da casa… Había un par de vacas, 
había carnisería… había… Traballar. 
Entrevistadora: Quen eran os padriños de voda?
Eugenia: Foron uns que xa hai moito que morreron. Eran da familia 
de, de, destes daquí, non sabes que meu soghro veu de San Orente? 
Eran, eso… eu, na miña os vira diante… hasta que me casei! Non, que 
non estuveron aquí; estuveron fóra. Eran dous vellos vellos jubilados 
eee… eu non sei como fixeron. E reghalárome, tía Lola unha colcha; 
non sei, outra colcha; mais outra colcha. E  Diolo paghe, é moi ben bo. 
Sincuenta e catro anos.
Entrevistadora: Tuvestes antes petisión de man?
Eugenia: Ai, si ho! Viñeron meus pais comer aquí unha noite. Si. E 
mais eu. Senamos aquí; e despois tamén foron os vellos daquí, comer 
alá. O protocolo, que se lle chama. E namais, non houbo máis. Xa nos 
casamos.
Entrevistadora: E adornastes a ighlesia para a voda?
Eugenia: Que va! Ves ti ahora! Jasús! E quen falaba dunha cousa 
desas? Daquela non se levaba nada deso! Jasús! A ighlesia xa estaba 
adornada, xa tiña os santos e xa era abondo. Daquela non había, Jasús! 
Hai sincuenta e catro anos. Quen dera flores! Onde estaban as flores? 
Mira se as había nas sireixeiras ou nos pexegheiros. Non, ho, non había 
nada; o que había, poucos fasían voda; voda si que non se fasía… 
Fíxoma miña nai e mais meu pai, Dios lle perdone. E custou nove mil 
pesetas. Mira como me acordo eu,eh.
Entrevistadora: Cantos invitados serían en total?
Eugenia: E seríamos coma vintesinco ou vinteseis, eh. Ai! Éramos 
moitiños, claro que a familia é ghrande. Si. Éramos, éramos para ser 
unha voda daqueles mundos era unha novedá. 
Entrevistadora: Quen orghanisou que a voda fora na do Peto? Túa 
nai? Non ti?
Eugenia: Home claro! Eu non tiña vos. Eu non tiña vos nin voto! 
Foi comprar a roupa á de Vilas. Eu fun, pero eu foi coma se non fora. 
Foi comprar as sábenas, as sábenas fíxomas, Dios lle perdone, unha 
costureira que había en Laghoa, que traía a máquina na cabesa; amais 
os camisóns, amais a roupa toda que, que… esa roupa anterior, fíxoma 
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esa mulleriña. E a voda, a roupa de, da voda, fíxoma Manuela, que 
aínda está viva hoxe: o abrigho amais o vestido.
Entrevistadora: Mira, recordas alghunha viaxe que fixeras cando eras 
nova?
Eugenia: Onde había dir! Tes cada preghunta. Onde había dir máis que 
matar beserros pola montaña arriba?! Non, home. Non íbamos… íbamos 
así, o que íbamos ás festas. Viaxes, non. viaxes non existían. Tampouco 
xa non iba ninguén. Pero, eu quixen ir para Venesuela, antes de casar, 
pero non me deixaron; que miña nai dixo que mentres ela pudera ghana-
lo pan de cada día, os seus fillos non salían pola porta para fóra. Por ir 
ghanar, quería marchar, quería ter, quería poder proghresar; entendes? 
quería proghresar. Que eu non tiña nada, máis que, máis que a roupa 
que poñía ó lombo, que ma fasía miña nai toda. A roupa fasíanola miña 
nai toda.
Entrevistadora: Moi ben. Moitas grasias.
Eugenia: Bueno. Xa está, non si?





179

Lémbramos a feira dos carros
con María Rama Blanco,
de 73 anos 

Entrevistadora: Cando se celebraba a feira dos carros?
María:  Pois celebrábase o vinte e oito de,  de xaneiro… o día da festa 
do patrón, que era… o día de San Tirso era o día que se selebraba a feira 
dos carros. Aquí en Cando. A, aí no … no campo, no campo; que ahora , 
ahora fan aí a festa…as festas, pero antes era  a feira dos carros. E sighe 
sendo sempre a feira dos carros; o nombre polo menos.
Entrevistadora: Que se vendía e compraba?
María:  Poise vendíase carros, comprábanse ca… e mais comprábanse... 
E mais loros e mais  arados de pau, ghrades, xughos e… sachadoras de 
pau que tamén as había, que lle metían uns aradoiriños… había roscóns, 
que eran de madeira cuns dentes de ferro e… e así esas cousas que 
traían.
Entrevistadora: Non vendían millo nin cereales eses?
María:  Non, non, non. Deso  non; deso, non.
Entrevistadora: De onde viñan os carros?
María:  Pois os carros viñan dos carpinteiros de por aquí, da parroquia 
da… e mais de fóra, viñan de… había carpinteiros que os traían de 
alá de Dis, de San Orente; e loros da… un de Fontemourente viña con 
loros; o …. de aí darriba da Devesa, que pertenesen a Neghreira, viñan 
tamén cone, con carros á feira; había carros de moitas partes. Traíanos 
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uns por riba doutros, e traíanos coas vacas. Vendíanos e comprábanos 
de moitas partes. E á feira viña tamén quen quería. 
Entrevistadora: Quen eran os maiores fabricantes de carros?
María:  Os maiores fabricantes de carros e… esa si que eu non sei quen 
eran os maiores porque... fasía falta estar ó tanto de quen son… eran os 
maiores e mais os que non son maiores. Os de por aquí alghúns seinos, 
pero outros xa  vellos que eu xa non acordo; non me acordo cales eran, 
que xa morreron hai tempo. Ai, o Menegildo…  señor Domingos de 
Trillo… que eses eran, eses eran de por aquí... e mais os… os operarios 
que tiñan con eles; os Ibarros, todos eses vendían, todos eses fabricaban 
en carros. E de Cuns eu creo que tamén os había.
Entrevistadora:  Que xente acudía á feira?
María:  Pois mira o… os  carros, a xente a compralos acudía... festeiros, 
que a había antes moitos festeiros de fóra, que viñan  comer á parro… 
o día do patrón e mais...  bueno, eran festas patronales e viña moita 
xente. E , e mais quen quería vir de fóra e... e... uns a comprar e outros 
a vender. Había sempre xente. 
Entrevistadora: En que época se celebrou?
María:  Uf, moitos anos. Pero ahora xa non se celebrará desde o sesenta 
e… ou arredor do sesenta ou sesenta e pico xa non, xa non hai carros; 
despois hai, despois, máis a diante e… e empesaron a traer aí unha  
maquinaria, pero viñeron aí tres ou catro anos con algho, e... de tratores, 
sachadoras e esas cousas, pero xa logho, xa logho se evaporou eso. 
Acabouse.
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Falamos dos banquetes de 
voda con Feliciano Vives
e María Digna Campos

Mª Digna: Mira, cóntalles, empeza polo primeiro cando empezamos a 
facer as vodas. Ó primeiro nas vodas, ti sabes que non había marisco.
Feliciano: Non, eran entremeses. Chourizo, salchichón; non había 
xamón tampouco; aceitunas. Despois había pescado e polo, e carne 
asada; polo e carne asada. Entremés, merluza en salsa verde ou á 
romana, aí dabámoslle a eligir ós, ó cliente; e despois era brazo de 
gitano e bizcocho, que eran os postres que había daquela. E a xente, 
cando había festas iban e formaban cola na casa de Ghaldrán, bueno 
na casa de Ghaldrán e noutras, eu falo da casa de Ghaldrán  porque era 
a donde íbamos nós á panadería, había colas para encarghar roscas e 
biscochos. Biscochón, cun burato no medio.
Entrevistadora: E cal era o número habitual de invitados nas vodas 
antes
Feliciano: Antes, noventa personas como moito; unha voda de moita 
xente, cen personas. Nós chegamos a ter unha comida de catrocentas 
catro personas, cando foi a inaughurasión do campanario de Entines 
que paghou o Marelo, sabes quen é o Marelo? sabes quen é?
Mª Digna: Eso foi, invitaron a unha persona de cada casa. O temporal 
tirou o campanario vello que estaba arriba, naquel herbal que hai... alí 
había un campanario de pedra. Entonses o temporal unha ves veu e 
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despois, como caeu o campanario, enghancharon a campana nun pino; 
e cando veu o Marelo aquí de vacacións, veuno e entón paghou. Don 
Ramón, que era o cura que había aquí, claro, foi o que orghanisou.
Feliciano: Eran catrocentas catro personas. O menú díghoche eu cal 
era. O menú era: entremeses variados, si queres anótalo, ha de haber 
uns papeles por alá, alghén os a de ter, merluza en salsa verde, pollo 
asado y ternera asada; si, pollo al horno.
Mª Digna: Pero daquela eran polos do corral e andaba meu soghro 
comprando polas casas adiante, si polas aldeas e mais os días das feiras 
compráballe ás ghaliñeiras todas que viñan, non te acordas aquelas 
ghaliñeiras que viñan de Noia?
Feliciano: Si, meu pai xa tiña a aquelas personas da parte de Santiago, 
non? “que che traio para a semana, Felisiano?”; “Pois vanme faser falta 
tantos ghalos, pois temos aí unha comida grande”. E el entendíase, 
chamábanche ou cando pasaban por aquí que iban a Carnota  ou iban a 
Mazaricos á feira paraban e contrataban, eran de Santiago. Non había 
polos suficientes, entonces como as poleiras sempre tiñan polos, pois 
iban a tódalas feiras. Iban a todas. É coma os porcos, non? Viñan en 
camións, coma a xente; cando iban á Barca, iban en camións, que non 
había autobús, mentendes?
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Entrevistadora: Ti acórdaste de ir Á Barca en camión?
Feliciano: En camión? Acordo. O camión de Mallo, o Krup, o Krup ou 
a Vaca Brava, que a conocen mellor, a xente conoce cal era a Vaca Brava 
porque,muuuuuuuuuuu, non sabes? Ese debe ser o pito que sonaba, era 
como un aquel dunha vaca.Pois era eso, o camión de Mallo, un Krup, 
Krup. Creo que era inglés. Iba moita xente. Iba. Poñíanlle unhas tablas 
atravesadas na plataforma como sei fora bancos, non sabes? 
Mª Digna: E logho cando iba xente no Castromil arriba? Os bancos 
que levaba o Castromil enriba e chovía… botában a lona por riba, a 
escaleira estaba peghada á nosa casa, unha escaleira de madeira; xa tiña 
o sitio para enghanchala.
Entrevistadora: E mira, a min comentábanme que antes as mercancías 
viñan do Freixo polo mar en barco, ti sabes algho deso?
Mª Digna: Si, mira o abuelo… tiña un barco. O  abuelo, non; o bisabuelo, 
bisabuelo meu; abuelo de mamá. Pois o pai do Capitán e mais o pai de 
Manolo  d`Amaril foron oito irmáns: un casou para Coiradas, outro 
casou para Cunchido; eran os que eran mariñeiros. Atracaban no muelle 
do Conchido. Ahora ese río, claro, está moi entullado, aí aínda viñan 
barcos, barcos bastante ghrandes.
Feliciano: E mais en Vista Aleghre, na fábrica do Seco. Viñan a 
descarghar de sal, de sal os camións.
Mª Digna: E madeira que levaban, madeira, nos barcos, de todo, á 
fábrica de Alborés. Estaba alí ó lado e tiña unhas tablas así ghrandes. 
E iban as mulleres por riba daqueles tablóns, para cargha-los barcos 
e descarghalos. Viñan bidóns de aceite; viñan  fardos de bacalao, o 
bacalao viña en fardos de sacos de esparto, pero unhas follas enormes; 
e viñan as sacas de fariña. Viña todo. E o azúcar. Todo todo. Viña toda 
a mercansía; toda a que había; toda a que fasía falta. Tellas para tellar 
as casas. Si, que despois na do Seco, non fixeron ladrillo ou non sei que 
fixeran.
Feliciano: Non foi na do Seco, foi na de, na do finado da Churella, alá. 
Unha fábrica de ladrillo na Serra, ó lado da fábrica de Rafael, que a 
montou o Churella e mais os irmáns que non sei por que non foi a diante 
eso, pero bueno. 
Entrevistadora: Entonces a min desíanme que para descarghar a tella 
que iban solo mulleres.
Mª Digna: Si, porque os homes  andaban en outros traballos máis 
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brutos; iban ó monte, había os carretos que viñan ós pinos. 
Entrevistadora: Entonces o teu avó iba el a Vigo?
Mª Digna: Meu bisavó. A Vigo, si. Levaba a madeira e despois  viña 
carghado outra ves. Eles non perdían o viaxe. E iban á Muros. A xente 
iba vende-lo que podían. Fruta. Incluso levaban piñas! E cortisa. Miña 
avóa sacaba a cortisa das sobreiras e vendíaa, e iba toda empaquetada 
no barco e os sacos das piñas, para Muros para ensenderen o lume. 
E despois así que empesou o coche ese de Eladio, chamábanlle Aupi, 
e eu acórdome que traia nel… eu traía os cabases de patatas hasta o 
Conchido, hasta á casa de Pacheca, e alí paraba, e collía ás de Coiradas 
e…
Feliciano: Levaba… non oes, iba á plaia á Esteiro, levaba a xente da 
Serra para a plaia, viña da plaia de Esteiro para a Serra, descarghaba, 
que antes non había Castromil.
Mª Digna: A Noia íbase jueves e domingos, e mamá pois levaba… 
ó mellor dous cabases ou tres de patatas, ou un ferrado de millo, ou 
ferrado de lentellas ou medio, entonses había que carrexar ó Conchido. 
Feliciano: Pero a víspera da festa de Muros, notabas o movimiento dos 
barcos, que había como os coches cando van a unha festa, non? Había 
movimiento de… E dispois a fruta moita da Serra iba para Muros no 
Castromil na parte de arriba, tiña unha escaleira, que está inda na casa, 
non? Non sei se está ou non. Para subi-la xente no Castromil, tiña unha 
escaleira.
Mª Digna: E aquí vendíanse todas as sereisas, aqueles cabases de 
sereisas. Mira, en Coiradas eran moi boas as cereixas. En Coiradas, esa 
ladeira de Coiradas, Regho, non sabes? Ribasdemar; en Entines tamén, 
eh? En Entines tamén, había moi boas sereiseiras, ahora non hai nada.
Feliciano: Pero viñan os da montaña que lle chamaban a un… 
chamábanlle Cuña, Acuña, cunhas mulas cunhas albardas para… para 
sobre o día de feira, para carghalas de sireisas para levalas pa montaña.
Mª Digna: Pero cabases eh! Non penses ti que… que eran un ou dous, 
pero unha morea de cabases eh! Cabases así ghrandes de bimbios feitos 
e aquelo era… Daba envidia velo; e a fruta igual, de aí de Sernón, e 
de Ousesende, había moi boa fruta. Tía Lola, a nai de Rosa da Meca, 
conoses a Rosa da Meca? a abuela de Lolita, vendíalle a todo o mundo! 
Pero de todo, non era sólo pexeghos, a fruta que tuveras,  fighos, uvas… 
o que houbera, porque ela iba a Muros. E iban co barco a Muros, e iban 
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carghados con cabases de fruta e pra aquí aínda traían abono, esterco, 
porque en Muros non había aghua corriente, e as casas de Muros… 
Pero viña no fondo do barco. E dispois os barcos, arrimaban ó muelle 
do Conchido, e a xente iba cos barcos… cos carros! e a carrexaren, 
un embaixo a encher ca forcada e a botaren ó carro e así eh… Cando 
se poñían as patatas viña o esterco de Muros, para poñe-las patatas. 
Pois si, traíase… traíase porque se vivía da agricultura. E non había 
esterco suficiente para a agricultura porque era do que se vivía, vivíase 
da agricultura que non se vivía doutra cousa! E en Muros non tiñan 
donde botalo. Despois empesou teu tío Ramiro a trae-lo mineral. Pero 
eso foi moito dispois, pero no principio non había mineral. Mira eu 
na nosa casa… papá traballou de albañil toda a vida, non? desde que 
veu da gherra, que foi á gherra, eh… pero na nosa casa había bastante 
terreno, e vivíase da agricultura, e vendíase de todo: fabas; herba serra, 
a herba penica que é no mes de agosto. Había… que che diría eu, valía 
a madeira, pero e que ahora non vale!
Feliciano: Por iso che vou disir, a madeira valía, comprabas ó paisano, 
se había un vesiño que vendía catro ferrados de monte, pois tratabas de 
compralo, me entendes? E pois eh, ese monte, daba madeira, producía 
madeira, para ir buscar un carro de madeira para pagha-la contribusión, 
para comprarlle… para faserlle un traxe a un fillo ou a un neto ou o que 
sea, casábase un fillo ou unha filla, me entendes? É como si fora un 
banco. Querías comprar un coche, ibas ó monte marcabas, ala! Canto 
vale eso? Dous millóns, pois veña. Eso é verdá eh…
Mª Digna: Para o casamento cortábase un carro de pinos, e xa traías 
cartos, e ahora…! Pero ahora non vale a madeira para nada. E a 
agricultura xa ves que non… están as terras todas sin traballar. E aquí 
había moitas fábricas de madeiras, había oito ou nove, non Feliciano? 
Traballaban mulleres e homes. Dispoise… aquí dispois a emigración 
foi o que… o que levantou. Porque despois a xente marchou!
Entrevistadora: Pero as mulleres na fábrica… era un pouco separado, 
non? Os homes ó monte e as mulleres quedaban no que era a fábrica?
Mª Digna: Bueno, tamén había homes na fábrica, eh? no que eran os 
aparatos, e limadores…
Feliciano: Nos traballos duros quedaban os homes, e na cousa de 
descarghar e meter leña estaban as mulleres, para ir cos cabases á cabesa.
Mª Digna: Mais as madeiras ca… que fasían as pilas. Non sabes? Que 
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fasían as pilas, no campo do Conchido había aquelas pilas de madeira, e 
elas levaban as tablas e poñían as pilas a secar. Quentaban a comida nas 
vitallas, todo o mundo, todo o mundo levaba a comida. E papá levaba 
a comida, se traballaba moi lexos, levaba a súa potiña ca súa comida.
Entrevistadora: E a que te refieres con traballar lonxe?
Mª Digna: Pois mira, eu leváballe a comida hasta… se era en Sernón… 
ou eu ou mamá. A mediodía, mamá ou eu. Desde Entines hasta Sernón 
leváballa, pero se traballaba en Banzas pois xa non. Iba andando 
de Entíns a Banzas… E mais viña… e por eso levaban a comida ó 
mediodía, e na casa na que traballaban quentábanlla. Na propia casa 
donde traballaban xa lle quentaban… na lareira, que era o que había. 
Eran unhas potiñas, nós inda hai dúas na casa, cunha… así cun ariño. 
De porselana! Tiñan así un ariño de… para coller pola man e serraban 
así como se fora… a presión, como se fora cun… cun muelliño ou 
con algho, a tapadiña non salía eh? E poñíana enriba do tres pies. E 
quentaban claro, que comida levaban? Pois máis ben levaban caldo con 
un cachiño de carne de porco, era o que… un cachiño de beserro… 
poucas veses, de porco si.
Entrevistadora: Outro tema que tratamos é o das feiras. Que recordades 
das feiras?
Mª Digna: Ui das feiras eh… houbo feiras moi boas eh? Aquí vendíase 
de todo. 
Feliciano: Miña nai ten vendido un ternero de sento sincuenta quilos 
en rasións de carne, seis sentas rasións eh! Un día de feira. Pero claro, 
fasían os callos, fasían a carne asada, fasían o cosido, … que eran as tres 
comidas fuertes que había.
Mª Digna: Mira, eu a feira acórdome moi pequena eh, pero díghoche 
que desde aquí, disde aquí, que a carretera xa era ancha, hasta á feira 
darriba, hasta á feira das vacas, hasta á farmacia darriba, esto era…un 
deluvio de xente! Para pasar, tiñas que ir así. E despois onde está ahora 
o ayuntamiento, alí era a plaza onde se vendían as patatas, o millo, as 
fabas, e bueno, vendías todo alí, o que levabas. E as ghaliñas estaban 
na ponte da Serra!onde está a Casa da Cultura, aí, é onde estaban as 
ghaliñeiras, nese troso todo, para vende-los polos, nese cachiño. E 
despois pola Serra arriba, había as tenderucas; pola Serra arriba hasta 
cheghar á de… á casa de Ramiro e maila farmasia darriba.
Entrevistadora: Entonces aquí no restaurante tamén se notaba porque 
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quedaban moitos, que eran, feirantes?
Feliciano: Dábache para o mes. Antes o viño bebíase por… chamábanlle 
palomitas, unha xerra ghrande ou pequena, o viño bebíase por aí, non 
querían vasos, nin tasas, nin nada; que disque lle ghustaba moito mellor 
o viño; bocois de catro sentos litros, barriles, vamos.
Mª Digna: Nunha feira non iba todo, pero despois vendíase moito pola 
semana tamén. Viñan os carreteiros, tódolos días viñan os carreteiros do 
monte. Cos carros! Ó mellor eran oito ou nove carros eh! Carghados de 
pinos para a fábrica do Conchido.
Feliciano: Viñan ó mellor de… Alborés, carreteiros cos carros 
carghados de madei… de pinos para a fábrica de Alborés. E entonses 
parábancche “á volta queremos tantas latas de sardiñas e…” Eran desas 
latas redondas, non sabes? Desas panderetas redondas, e pan e viño 
tinto. É o que había, non había máis. 
Entrevistadora: Recordades facer as carreteras por aquí?
Feliciano: Si. Estaba de morrillo, labrouse... Siiii…. Si, si, era morrillo 
ho! E temos nós unha foto na casa que están as moreas de morrillo, que 
é do ano mil novesentos catorse, que vai faser na casa que a teño sen 
anos no dous mil catorce, espero que estemos aquí para invitarche a vir 
tomar unha copa.
Entrevistadora: Encantada. E entonces… primeiro foi esta principal, 
non? e despois que outras se fixeron? Cal foi así un pouquiño o 
seghimento?
Mª Digna: A da Picota, foi a da Picota non si? A que abriron cara 
Mazaricos, non?
Feliciano: Non, a de Muros, coño! 
Mª Digna: Nada máis? E logho para Muros en que se iba?
Feliciano: No Castromil pero de morrillo. Despois foi cando lle 
botaron o semento aquí a esta. Placas de cemento. No ano sincuenta e 
dous estaba o semento. Que inda estaban as marcas onde perdía aseite 
Castromil, que inda cando éramos pequenos íbamos cun pao delghado 
colle-lo aseite que lle caía ó Castromil para botarlle á bisicleta. E dispois 
foi cando botáronlle o aglomerado, porque as placas iban hasta a punta 
da Serra. E da casa da Viúda, sabes cal é a casa da Viúda? hasta a de 
Quico de Enrique ou donde está o Correos, iban tamén en placas, hasta 
a farmasia darriba eran adoquíns, entendes?
.................................................................................................................
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Entrevistadora: E en canto a escuela, a onde fostes?
Mª Digna: Mira, eu paseino mal na escuela. Feliciano non porque tuvo 
xa… os pais estaban mellor cós meus e xa o mandaron para o colegio 
interno e bueno. Pero eu collín moi mala época. Mira, eu collín moi mala 
época de escuela, porque foi despois da guerra... e entonses eu nasín no 
cuarenta e un e foi no peor. E entonces claro… A primeira escuela á 
que fomos foi á Fontenlos. Había que ir á escuela de noite. Mira!, eu 
empesei en Fontenlos, despois un ano había esa maestra, ó mellor o 
ano siguiente xa non viña e ó mellor pasabas sinco ou seis meses sin 
escuela, e entonses meu pai que fasía? Mandábame á escuela de noite. 
Juanito do Toreán poñía escuela na casa dos de Antelo, de Carmen de 
Antelo ó lado da taberna. Despois no verán viña a Canay, que poñía 
escuela aí donde ten a casa ó lado da farmasia. Tíñamos un libro moi 
ghordo, unha ensiclopedia ghorda, e despois había a libreta, e non había 
libros coma ahora. Con aquela ensiclopedia ghrande que tíñamos! Era 
así de ghorda! Aí aprendíamos todo. Á tarde facíamos punto de cruz, 
ou bordábanos, así co bastidor, si… enseñábanos á calsetar a propia 
maestra. Fasíamos bufandas, ou jerseis, ou bueno… A propia maestra 
enseñábache os labores, vainica…
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Feliciano: Aínda, hai un lughar… hai unha aldea en Valadares que lle 
chaman Vila do Monte, que primeiro cando… pensaron que era unha 
vila, non sabes? Pero era unha aldea horrible, feísima, pa coller medo! 
E dispois cando iban escoller as escuelas por nombre, miraban se 
poñían unha cousa rara, por ejemplo, Mastentán, que é Mastentán? É 
unha aldea, bueno, pois xa non sale rechasárono; Vila do Monte, ighual, 
pensaron que era unha villa, viñan as señoras da siudá “é unha villa, 
estou nunha villa Vila do Monte”.
Entrevistadora: E vós en Entíns facías Pampallín?
Mª Digna: Si, siempre. Mira, o Pampallín, máis ben os rapases, os que 
eran rapases xa ghrandes iban ós palleiros da palla, que lle berraban 
pero… porque claro a palla daquela era moi apresiada para… para os 
animales, pero eles o que querían era o pampallín ghrande, e nós as 
máis pequenas fasíamos un fachuso de calquera cousa e atábamolo, 
atábamolo así co aquel de palla e prendíamoslle lume, pero ó mellor 
catro… catro ramiñas de palla, non fasíamos larada así ghrande como 
ahora ultimamente. Había unha copla para o pampallín pero eu… eu non 
macordo dela, non macordo. Viñan e… xuntábanse nas aldeas e cantabas, 
cansións de… cansións de… bueno de Navidá! E entonses cheghabas 
á porta e disías “cantamos?”, e disíanche “cantade!” e poñíamonos… 
éramos moitas a cantar, pero en cada lughar había a súa… e cantabas 
e despois dábanche algho, e íbamos siempre ás tabernas e sempre che 
daban e dispois fasíamos unha festiña con eses cartos que xuntabas. Eso 
era por Navidá, era o aghinaldo.
Entrevistadora: Por que o mundo de hoxe non é como o de antes?
Mª Digna: Concho, porque antes pasábanse moitos traballos e ahora… 
todo o mundo… ahora a xente que di que pasa traballo, non é traballo, 
porque antes eu creo que era como unha esclavitú. Porque tiñas que 
andar cargada, todo na cabesa… En Entines non había carretera nin 
camiños de carro como quen di. Tiñas que leva-la herba, nós as rapazas 
éramos as que carrexábanos a herba, elas atapan os monlles e… e a 
carrexar! Os monlles do trigho, porque había leiras que non iba o carro. 
Cando se mallaba viña a máquina para mallar o trigo mailo senteno 
e ti poñíalo a secar nas eiras, así… cas espighas pra riba e había que 
carrexar todo á cabesa! Todo! 
Entrevistadora: De todas formas, antes era moito máis traballo, pero ti 
cres que… que cousa había antes que era mellor que ahora?
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Feliciano: A solidaridá.
Mª Digna: Todo. Mira, a vida… a vida… non tiñas agobios, porque 
ti levantábaste á mañán e fasías o que podías, ibas pra leira, e ibas 
pra leira, sin apuro; apañabas e ó mellor éramos… cando íbanos á 
restreba ó mellor éramos quinse ou vinte nunha leira, ás patatas ighual. 
“Mañán pon fulana! mañán pon sitana! Mañán unha, á tarde outra”! 
E eu estouche falando xa que eu do arado de… de pau acórdome moi 
pouco, era eu moi pequeniña, pero antes de vi-lo arado de ferro e mai-
lo veso, labrábase co arado de… de pau, era un arado feito de madeira; 
cas vacas, claro. 
Entrevistadora: Entonces dis que había máis unión?
Mª Digna: Moita, moitísima máis. Eu acórdome a ser vintedous na leira 
a poñer patatas, e dispois era unha festa eh!, con… pan, uns moletes 
de pan. Á merenda chamánlle a parva. Había chistes… Levabas a túa 
sestilla de mimbre, co teu manteliño, e levabas a gharnacha que era 
caña con dulse, e chamábanlle a gharnacha, porque claro, caña sola 
era mui fuerte, e entonses mesclábana ca… co viño dulse, que era viño 
dulse de barril, e chamábanlle gharnacha; e levábase o pan, e a copiña 
de… da gharnacha, e un cacho de pan e era a parva. 
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Falamos dos labores do campo
con Dolores Suárez Arcos,
de 80 anos 

Dolores: Empesamos?
Entrevistadora: Empesamos falando de cando  ibas ó Batán, os labores 
do campo.
Dolores: Bueno, pois cando íbamos ó Batán e á herba, íbamos apañar 
antes de comer xa. E extendíamo-la herba, deixábamola extendida. 
Depois cando estaba seca, se non chovía, íbamos levantala e mallala na 
leira, mallar cun pau e mallar e faser unha morea darredor. Depois íbase 
buscar un carro de palla para arriba e un carro de esterco para abaixo, 
carghados por aqueles camiños de Fonteloureiro… turuntuntuntún, 
que xa se mataba… mataba a calquera. E depois botarlle o esterco; 
escaghallalo esterco; estendelo. Estábamos alá todo o día e xa non 
podíamos máis. Despois labraba a leira toda co arado das vacas. Co 
arado de dúas rodas, o ghrande, chamábanlle o “beso”. Acabábamos 
á tardiña pero íbamos á mañán sedo. Cando salía o sol, alghunha ves 
quentaba o sol moito, e xa estábamos na leira ás oito da mañán a labrar. 
Non era como ahora. En primeiro íbamos xantar á leira. A herba para 
as vacas sempre se xuntaba por aí darredor. As vacas comían a herba 
e nós comíamos a comida, á sombra. Así que estábamos un pouquiño, 
a canear outra ves todo o día! Non era como ahora daquela. Era moi 
esclavo aquelo. Pero nós podíamos e non nos doía nada. Ahora doe 
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todo. 
Apañabas a restreba, que era un ano na Aghra de Alá. Outro ano a Aghra 
de Aquí. Era moito, leiras que a veces se cadra eran des ferrados xa a 
senteo. E mamá iba a Santa Comba coa herba da semente, non sei quen 
era o que iba, era… era un coche que iba alá pero non me acordo se era 
Ghaldrán, se era Claudino… se quen era. E levaba herba da semente 
para vender. Levaba fruta. Arrecadaba pola horta adiante fruta e vendía 
a fruta. Fasía moitos cartos. 
Entrevistadora: E que traballaba? Cada un para si ou ibas en…?
Dolores: Non. A restreba era toda nun día. Tódolos vesiños. Pero cada 
un iba chamar a xente que podía ou que tiña. “Hai que poñe-lo día para 
a restreba”. O día que se apañaba a restreba abríase a aghra e iba o 
carro ás leiras e mentres estaba sen apañar non podía ir… que aquelo 
era así. Botábase o millo temperán e o quinse de junio serrábanse os 
camiños. Porque había os camiños de carro para ir ás leiras todo o ano 
pero despois do quinse serrábase hasta que se apañaba o millo. Había o 
carreiro da pé, para ir ás leiras, pero o carro non iba. E se non botába-
lo millo antes daquel tempo non che deixaban pasar á leira co carro. 
E  apañábamo-la restreba, como che digho, e botábamolo, ó outro día 
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labrábamos todo o día con dous pares. E a labrar todo o día. Todo o día 
a labrar. 
Entrevistadora: E antes para… como as leiras eran pequenas, non? 
Para poder traballar un tiña que depender do outro, non?
Dolores: Tiñas que dar regho, tiñan que labrar a súa leira para che dar 
regho para ti bota-la túa. Esta é a túa leira; lábrala e acabáste-la colleita 
e queda aquí o regho. Ahora ti, o outro que ten a outra leira, bota para 
o teu regho. E queda todo por ighual e chámanlle “dar regho”. Hai que 
dar regho. E andábamos, así pereghrinando. Víñamos de botalo…. Pero 
daquela íbamos todos eh? Íbamos todos para a Outrabanda e ó serrar 
a noite, índa se vía algho, pero xa eran as des da noite, alá viñan pola 
Fonteloureiro arriba que paresían os da recua das mulas que andaban 
antes os arrieiros. Carros… arados… ghrades… e todos por alá arriba.. 
eeeoeee… As vacas antepostas. Todos por alá arriba a recollernos todos, 
todos. Era unha cousa moi divertida. Unhas a falar cos outros. Íbamos 
á Serra a levar as vacas ou ó boi e eu conosía ós da Serra todos. Todos, 
éramos todos coma todos vesiños. Ahora non conoso a ninguén. Os 
novos non os conoso, os vellos acábanse… Que sei eu! 
Entrevistadora: E para a malla como facías?
Dolores: Para a malla? Tamén viña a máquina… Os primeiros tempos 
da malla era a máquina, era de Asenso. Chamábanlle o Carrillo; e a 
máquina para prendela daba moito traballo… Buuuuuuu! Había que 
tirar dunha manivela para prender; despois prendía e despois mallaba 
e íbamos todos os do lughar a axudar cas forcadas. Salía o ghran polo 
cu da máquina. Uns botaban os paus do senteo arriba da mesa da 
máquina. Outros botábano así un par de vesiños ca man a escaghallar 
os monllos e a botalo para si. Despois viñan a sacarlle a palla… uns 
a tubala nun cordón hasta alá. Éramos des ou máis hasta alá abaixo. 
Despois acabábase de mallar o senteo, e despois veña a encher os 
sacos, a carrexar ó secadeiro. Todos a carrexar todos os vesiños eh? 
Que íbamos uns para os outros. Despois mallábase… máis ben antes era 
o trigho, despois o senteo, e as aveas ó resto, porque as aveas sempre 
quedaba alghún resto na máquina e despois lixaban o pan para o ano 
sighiente e veña a acarrexalo todos. A máquina había que ir buscala 
cas vacas. Tiña un carro como de vacas con manivela. Despois, cando 
viña ese de Olveira, non; despois viña nun tractor. Despois a limpadora. 
A limpadora limpaba pero había que darlle á manivela. uuuuuuuu! 
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Cansaba a Dios e a María Santísima, alí a darlle…
Entrevistadora: Que era a limpadora?
Dolores: Era a que limpaba o senteo, sacáballe os capullos e a muíña, 
non sabes? É que ahora esa máquina que o recolle xa o bota limpo. 
Pero antes non, botábao con capullos, con muíña, con todo... xunto. 
Había que escribalo. A difunta da Corraisa viña sempre aquí á porta do 
Piteiro ou alá no cruse aquel, escribábao e levantábao ó aire. E sacudíao 
así. Pero… era moito traballo de Dios, era moito traballo. E o día do 
Carmen, para non prende-la vaca, íbamos nós a sachar e mais rarear. 
Mira como era… as vacas eran as que pecaban, a xente non pecaba. 
Bueno, pois era así, era así. E así unha chea de cousas. Nós íbamos para 
a romería. Se víñamos tarde, ó outro día habíase que se levantar máis 
sedo que nunca, porque era así miña nai. “Levantavos. Onte non viñas; 
viñeras para a casa”… Acórdome que fomos ó Carmen de San Cosme. Ó 
Carmen de San Cosme fomos en coche, ultimamente en coche. Íbamos 
catro ou sinco e paghábamos entre todas. Pero despois nós víñamos 
andando a ver se ven o coche, a ver… Cheghamos á casa  ás catro da 
mañán ou ás sinco da mañán. Sin coche a patita desde alá. Ás seis da 
mañán levántate para rosar outra ves, para apañar batumada coa eixada. 
Bueno… pasamos as de Cristo para ir ás romerías eh? Nós íbamos ó 
Carmen de Masaricos ca fruta, vende-la fruta porque queríamos ir ó 
Carmen. Tamén era moi… A andar co cabás na cabesa. E logho! A pé 
da ighlesia. Sabes donde está a ighlesia de Masaricos? Pois alí mismo, 
diante do árbol, alí estaba o palco dos músicos e alí estaba, as tiendas 
que vendíamos. Salíamos… aínda non se vía ben, índa se vía abri-lo día 
a pasar a Pontella do Val alá polo monte  de Lantarou arriba, íbamos ó 
abrir o día e despois íbamos por alá arriba… Levantouse unha tronada 
e houben de morrer co medo. Eu morría co medo. Na miña vida tanto 
medo tuven. E resulta que íbamos para o Ánxel da Ghuardia e levaba 
unhas sapatillas e había orballo; os campos era todo campos orballados. 
As sapatillas mollábamolas e despois escorríano-lo pé e rompíamolas. E 
eu rompín tres pares de sapatillas no camiño. E despois unha ves fomos 
a Coiro para o Ánxel da Ghuardia, na prosesión, que iba á prosesión 
e iban tocar creo que eran os Manguiños que eran da Pontenafonso; 
chamábanlle os Manguiños. Un era de Tarás, aínda era do Lindo, Jaime 
do Lindo. Eran media música, como tiña aquí en Berres.
Entrevistadora: En Berres tamén había música?



IES Poeta Añón

197

Dolores: Tocou Visente, Avelino. E viñan de San Orente tamén aquí  
viñan a ensaiar na casa vella e nós íbamos bailar un fostró. Había unha 
ventaniña e nós víamos por alí. 
Entrevistadora: Cambiamos de tema. Como empesastes ti a dar 
inxeccións?
Dolores: Eu empesei con meu pai, porque el estaba sempre enfermo, 
non? E entonses Cachete, un médico que había na Serra, dáballe 
inyesións. E entonses por non ir á Serra meu pai oblighoume a “Ala, 
dáme aquí unha inyesión” “Eu non lla dou. Eu non lla dou” “Ti chusa, 
ti chusa” Eu chusaba, tiña que chusar. E despois eu non sei con quen 
empesei máis. Despois viñan a pé de min para ir a todos. 
Entrevistadora: Fostes á escola en Outes e a San Orente?
Dolores: Si. A de San Ourente era de pagha. A de Outes era pública. Era 
unha maestra… Chamábanlle doña Asensión. Disque que era de Noia 
e tiña dúas sobriñas. E non ensiñaba nada. Íbamos andando. Pero hoxe 
iba eu e mañán iba miña irmán (Tose) Vasme gravar a miña tos? Á tarde 
poucas veses. Máis á mañán que á tarde. Habería que traballar. Que 
antes botabas a andar xa che poñían a corda das vacas na man. Digho 
eu. E mais á tarde non ensiñaba nada. Á mañán, pouco; á tarde, nada. 
Cando fomos sabíamos sumar e restar; e cando viñemos, non sabíamos 
faser as cuentas nin de sumar nin de restar. E despois sacáronnos e 
despois mandáronos a San Orente a Pineiras. E íbamos todos. Fomos 
todos os do lughar. E seríamos corenta ou máis. E mais a escuela non 
era ghrande. Todos foi onde salimos algho, onde aprendemos algho 
alí. Nós fomos nove meses. E aínda aprendemos. E a de Outes nada. 
A de Outes íbamos brincar. Andábamos a… como era “ churra monta 
la mula”. Polo camiño pola costa de Añón arriba… Andábamos a eso 
tódolos días. En San Orente xoghábamos á pincha, tamén alí na ponte 
do Ruso. Deixámoslle os árboles todos aqueles pelados sen unha pinga 
de batume… ós Rusos.
Entrevistadora: Pero como era a pincha logho?
Dolores: Non sabes? A estornela, chámanlle moitos. E ó trompo. Ó 
trompo o que perdía quitábanlle as chichas ó trompo e escachábanllo, 
moitas veses escachábanllo. Xoghábamos a todo ó que había no lughar. 
A todo.
Entrevistadora: Pero na escuela non?
Dolores: Na escuela… en San Orente? Non hoooo, alí non. Había 
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moito, moito medo. 
Entrevistadora: E solo fostes nove meses á escuela?
Dolores:  Alí non fomos máis. Sácaronos para traballar, que non había 
que traballara, pero fomos todos, para traballare. Tamén xa saliran de 
Boel, saliran de Lantarou moitos. 
Entrevistadora: Falamos de enterros
Dolores: A primeira morta que vin foi miña avoa, Dios lle perdone. Eu 
tería… dose ou trese anos. Miña avoa púxose moi maliña; acórdome 
que o víspera de morrer púxose moi ben e despois de noite púxose 
maliña e de alborada chamárome a min ó abri-lo día e dinme: “Lola, vas 
a Vilare, e dille que… abuelita está expirindo”. Eu aínda non sabía que 
era expirir. Alá vai Lola para Vilar, chegho alá estaba miña avoa sola na 
casa, e dígholle eu “Que traes, miña filla, que traes?” “Veño aquí, que 
me mandou papaíto”, “ E logho?” “Disque abuelita está expirindo” “Ai 
Dios mío que disghrasia!”; e digho eu “E logho que terá?”. Hai cada 
cousa… É que non nos disían nada. “Ide pra dentro, ide pra dentro, non 
podedes ver”. Non podíamos ni ver pasar por aí arriba. Ahora díselle 
todo, pero antes non nos disían nada. Viñemos para a casa e xa iban para 
da-las carreiras que morrera. Había que ir dare as carreiras, os visiños; 
había que avisare a familiares, hasta ós Baos, hasta Ponte Olveira, hasta 
o inferno… andando! Iban dous ou tres de cada… do lughar; había 
que saca-lo sertificado, había que buscare o farol, que antes levábase 
un farol,  que levaba o señor Juanito canda o cura e levaba unhas velas 
ensendidas, un farol ghrande. E despois levalos a lombo. A parroquia de 
San Orente toda viñan busca-las caixas aquí na cabesa, eh. Ás catro da 
mañán, ás sinco da mañán… iban pola nosa porta arriba “blablababla” 
cunha linterniña; disía mamá “Viñeron buscar unha caixa”. Cheghaban 
aí, o finado de señor Inosente levantábase, a caixa, seghún o presio que 
quixesen, poñíalle adornos, tiquití tiquitín, cun marteliño a bater alí. 
Despois cando marchaban, iban pola aghra abaixo, que iban pola Ponte 
do Ruso, porque polos pasales non podían ir ca caixa; viñan tres ou 
catro personas, pra levar, e alghún home tamén con elas.
Entrevistadora: Que quería disir ter luto? Que che impidía?
Dolores: Que impidía te-lo luto? Impidía que había que poñer aqula 
roupa. Ai! Non podías ir ás romerías, non podías oír música, non podías 
ir… Nada, nin onde tocase música nin nada. O día de San Pedro, en ves 
de comer, chorar. Cando, cando morreu meu pai aínda andei ca pañoleta 
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á cabesa, e para sacala custoume traballo… Non se podía poñe-la 
televisión; nós era cando andábamos arreghlando a casa e tíñamola no 
secadeiro. E despois un día, pasaron meses e meses, foi Manolo pra 
traer pra cosiña, e díxolle a mamá para poñela alí e dille mamá “ E que 
vas faser aí, non quererás trae-la televisión?” “Pois quero” “Non che 
atente o demo, que collo un machado e escáchoa”. E na pudemos traer. 
Ou que pensas ti? Antes era unha righorosidá por un morto que era de 
máis. 
Entrevistadora: Non podías faser unha comida familiar tendo luto?
Dolores: Non se fasía festa. Na montaña era distinto, na montaña, a 
nosa vella que viña traballar aquí, o día da festa non invita a ningún á 
festa, e íbanlle todos máis ca nunca, comere á casa; íbanlle todos. Pero 
aquí, non. Aquí sabes cando se comía? O día que se enterraba o defunto. 
Cando morreu meu pai, senaron aquí e mais xantaron aquí todos, os que 
estaban, os que durmiron aquí, que non se iba á cama.
Entrevistadora: E había que lle faser de comer, claro.
Dolores: Unha pota de caldo e mais tortillas. E viñan os do lughar 
faser de comer. Antes, os da montaña daban de comer ós curas todos. 
E despois botamos ano e medio co luto por miña avoa. Ano e medio. E 
miña nai púxoo por miña  avoa e nunca máis; non o quixo sacar nunca 
máis, que era súa soghra, eh!
Entrevistadora: E ti por teu pai, canto tempo puxestes luto?
Dolores: Por meu pai tuven, non sei se dous anos e medio se tres. Era 
para telo tres e creo que o saquei un pouquiño antes que, sacárono todas 
as outras, miñas irmáns “E telo que sacar e telo que sacar”. Pero despois 
de que o tes, non es capás a sacalo, é unha cousa que parés que che tira, 
parés que non te despeghas daquela cousa. E despois saqueino pero… 
sacárono as outras todas. Eu túveno…  “Saca-lo luto?” “Heino sacar 
para as Dolores” cheghaban as Dolores, “heino sacar para San Pedro”. 
Iba pasando, iba pasando. E mamá xa che digho: ”Non saca-lo luto?” 
“Ai, non saco, non”. Disía que se sacas o luto logho che ven outro. E 
disía que ela no quería sacar que se cadra lle viña outro. Sempre tiña 
medo que morrera meu pai ou a nai dela. Non sei.
Entrevistadora: Recordas a primeira viaxe que fixestes?
Dolores: O primeiro viaxe foi en coche. O medo que papei aínda o sei 
hoxe. Era… a Noia. Era unhe, era unha rubia coma un autobús pequeno, 
e era José da Rasa e mais Eladio de Prixel que o tiñan; e iban a Noia ó 
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jueves e ós domingos; antes iban a Noia co cabasiño na cabesa a andare; 
pasábamos Seilán nunha ghameliña e despois subíamos un carreiro 
arriba. E despois empesou a haber esa rubia, ese cochiño, logho. E a min 
levoume mamá unha ves, sería para levar un cabás tamén para a plasa, 
e na miña vida fora en coche, eu xa tería… des ou dose anos, ou máis, 
nunca fora en coche; e entonses ó arrancare o coche eu agharreime: “ai 
mi madriiiña”; e estaba ela: “Non teñas medo, muller, non teñas medo” 
“Ai, ai, ai, que imos polo barranco abaixo”; eu a berrar así. Na miña 
vida tanto medo tuven. Despois non macordo dos outros. Pero daquel 
acórdome, ho. 
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Entrevista a
Dolores Viña Fiúza,
de 83 anos

Dolores:  Antes  era unha miseria. Nós, claro, éramos as dúas, que eu 
cando morreu papá tiña eu tres anos. Puxéranme luto. E pasaba pola 
casa de Vilas e tiña telas, así no escaparate. E disía “Eu quero un vestido 
de floriñas, eu quero un vestido de floriñas”. Hasta que dispois cansadas 
de me oír compráronme un vestido de floriñas. Puxéronme un vestido…  
un vestido a listas neghro, de tres anos. E claro, pasaba… 
Entrevistadora Cónteme o da voda.
Dolores: Un traxe neghro. Era a moda de antes.  Chovía a cántaros, 
e dispois mandounos recado o cura que fósemos para San Cosme, 
que para Roo aínda non había carretera, bueno, ho! E fomos para San 
Cosme e casamos en San Cosme. E fixémo-la comerota na casa do Peto.
Entrevistadora: Que fixo co traxe de novia despois?
Dolores: Con ese traxe? Dipois anduven con el. É verdá. Bueno… 
bueno, hasta que o acabei. E fasía así todo o mundo máis ou menos, 
máis ou menos. 
Entrevistadora: O sea, que o día da voda chovía.
Dolores:  Chovía a cántaros; nin retratista había nin nada. Bueno ho!
Entrevistadora: Como sacastes a foto despois, logho?
Dolores:  Sacámo-la foto porque cos mismos traxes, e sacámola foto 
alá, en Oviedo. Porque despois foi de… estaba de vacasións. El veu 
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para casar e fomos para alá. Fun de luna de miel. E iría quinse días 
porque hasta mamá tiña un dedo enfermo, tiña un dedo enfermo e nós 
tiñamos dúas vacas. Ela quedaba soliña para todo e… paseino, bueno 
paseino ben pero non era como ahora. 
Entrevistadora: E que comestes?
Dolores:  Callos… pero non sei que máis. Máis, si; pero ademais 
despois o postre. Pero non me acordo, que hai moitos anos.
Entrevistadora: E o novio estrenaba traxe ou levaba un corriente?
Dolores:  Levaba un traxe neghro tamén. Tamén neghro. Era a moda 
así, era moda… Bueno… era moda quen quería, non? pero non se iba 
de blanco como se vai ahora.
Entrevistadora: Cantos anos fostes  mozos?
Dolores: Ai! Seis ou sete  anos;  pero víamonos pouco porque el era 
taxista e ó mellor estaba para vir e salíalle un viaxe e non podía vir. Ó 
mellor tamén non querería… iría por alá de ghamberrada. Eso non o sei. 
Tuven, tiña que pasar por eso…
Entrevistadora: Quen tomaba a decisión de casar?
Dolores:  Ai, eu tiña moito medo! Eu tiña medo. El estaba en Oviedo 
traballando e díxomo. “Ai! Eu non llo digho a mamá”. E mandoulle el 
unha carta. Porque mamá… mamá nono quería porque el non nos iba 
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traballar as leiras, non iba ir ó monte, “E Lola deixa ese home porque 
ese home non é para nós” E cando viña do baile, cando víñamos do 
baile, “Lola, ese moso non é para nós , Lola, ese moso non che vai 
labrar, ese moso non nos vai ó monte”. Tódolos días, tódolos días que 
viña do baile. Hasta que dispois un día farta, farta dígholle eu: “Mire, 
muller. Pero si… si el non vai ir ó monte, se el non vai labrar tamén 
pode ghanar e paghar a quen nolo fagha”. Santas Pascuas! Non me 
volveu a disir máis nada diso. Debeu de disir “aquí non hai nada máis 
que faser”. E dispois aseptouno moi ben e quixéronse moi ben. Ela non 
era por máis que nada que non nos sabía traballar . E o primeiro ano 
que veu para a casa xa labrou. E dígholle eu: “Ai, ti non sabes, home!” 
“Déixame labrar a min”. E labrou el. E eso que unha vaca estaba salida. 
Hasta lle había que tapa-los ollos. Ja, ja, ja…
Entrevistadora: Ben. Ehhh… da escuela que me di? A onde foi?
Dolores:  Ai, a escuela! Fun a Brión á escuela… á escuela …como 
se dise? Pública. Dispois fun a Cambeiro; dispois fun aí a Laghoa, de 
noite.
Entrevistadora: E o pampallín non sabe o que é?
Dolores:  No.
Entrevistadora: Nunca oeu falar deso?
Dolores:  Coño! O pampallín que fasían unha festa aí , aí na Serra.
Entrevistadora: Pero cando usté era nova?
Dolores:  Ai, non. Non había eso.
Entrevistadora: E o aghinaldo?
Dolores: Ai, o aghinaldo, si; que nos íbamos cantar, cantar de noite. 
Íbamos a Rates, que dispois fasíamos nós o albaroque; as de Viro, que 
eu vivía en Viro. Íbamos o día de Noiteboa e mais por Reyes.
Entrevistadora: E que cantabas, villancicos en ghallegho ou en 
castellano?
Dolores: Ai… en castellano.
Entrevistadora: E que ibas homes e mulleres ou…?
Dolores:  Íbamos rapasas solas. Mulleres solas.
Entrevistadora: E para xuntarvos o mozo e a moza, que vos xuntábades 
… nas festas simplemente?
Dolores: Bueno… ó prinsipio, si. Dispois xa me viña buscar á porta 
para irmos para o baile.
Entrevistadora: Usté iba á feira á Serra?
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Dolores: Sempre. Iba vende-las patatas, vende-las sebolas, herba da 
semente… ai! millo. Había de todo. Había as tendeiras que vendían 
telas, había os sapateiros que vendían socos e botas. Bueno… había… 
de todo… frutas… de todo, de todo. E dispois íbamos á tarde outra ves 
da-lo paseo as mositas.
Entrevistadora: A fruta que era? De por aquí ou viña de fóra? 
Dolores: De por aquí, de por aquí. Calquera: tíñamos unha masanseira, 
unha sereixeira, ou pexeghos ou eso. Había algho de todo, que non hai 
ahora.
Entrevistadora: E usted acórdase así dunha viaxe que fixera cando era 
nova, que lle chamara a atención? 
Dolores: Fun a Buenos Aires. Bueno, non era xa nova. Fun a Buenos 
Aires que teño unha prima irmán.
Entrevistadora: E que lle pareseu Buenos Aires?
Dolores: Moi ben. Leváronme a moitos sitios. A un sitio que iban de 
vacasións a Pinamar, que está a catrosentos quilómetros de Buenos 
Aires. De alí fóramos a Mar de Plata. Pasárao moi ben. Pasárao  moi 
ben. 
Entrevistadora: E de rapasota, antes de casar?
Dolores: Antes de casar non fun. Non. A ningún lado. Non. Tiña que 
traballar moito.
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Entrevistadora: En que traballaba?
Dolores: Nas leiras. No que traballabamos todo o mundo antes… que 
ahora vai un de criado de… traballar de calquer cousa, pero antes non. 
Era unha verghonsa tamén ir de criados. Ai, antes si, muller. Antes a 
xente tiña verghonsa ir e ahora é unha lotería ter onde ir traballar. Antes 
éramos moi anticuados. E así…
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Falamos da pesca e marisqueo 
con Manuel Castro; da escola, 
con Dolores Vázquez

Entrevistadora: A onde foi á escola?
Dolores: A Siavo. Porque en Catasueiro tamén había unha escuela, 
pero para homes. Estaba don Avelino. Poñía alí escuela, para os homes. 
E iban de Bendimón; e iban de Catasueiro; e viñan de Siavo, os que 
non iban a Siavo. En Catasueiro era para os homes namais. Pero a 
de Siavo, a de Siavo era para as mulleres tamén. As maestra era solo 
para mulleres. Levábamonos moi ben con ela. Era de pa, non era de 
pagho; era de pública. Eran públicas. E a do Freixo tamén era pública. 
En Laghoa había tamén unha escuela. Non sei se era para mulleres ou 
era para homes. Había en San Cosme… en Roo non había ningunha; 
viña, viñan… e onde virían os de Roo, logho? Espera. Eu non macordo 
se viñan os de Roo á escuela. Paréseme que había unha escuela no 
Cruseiro; no Cruseiro ou Laghoa.
Entrevistadora: Antes disían que os maestros pasaban moita fame, 
non? Levábanlle cousas ós maestros?
Dolores: Siii. Ai, levaban! Levábanlle reghalos. Levaban. Á maestra 
levábanlle moitos reghalos. Eu nunca lle levei ningún. Levábanlle 
medias; se cadra unhas sapatillas… e así, ho. A, ás que vivían nunha 
casa particular e fasían elas de comer, levábanlle patatas, e levábanlle 
sebolas, e levábanlle de porco e eso. Ás que non fasían de comer non lle 
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levaban carne, non lle levaban nada. Si, reghalos de medias, calsetíns 
ou así.
Entrevistadora: E eras moitas mulleres na escuela?
Dolores: Ai éramos! Había moitísimas... ho! Era; había moitas, si. 
Porque iban de ghrandes, iban pequenas; iban de todo. Antes había 
unha para todos.
Entrevistadora: E tiñas que resar?
Dolores: Ai, si. Resar. E non sei se era, cando era? Cartilla, non sei se 
era os viernes; cartilla, si. Lo, vós, ti non resabas? Vós non resabas na 
vosa escuela? Ai por aquí, nós tíñamos un día, un día que poñían para 
resar e para a cartilla. A cartilla… era cousa de orasión. Era o credo, 
os mandamientos, a salve, o padrenuestro, a avemaría,  e así eses. E 
ensiñá… era eso: para aprender os mandamientos de lei, a santa madre 
ighlesia. 
Entrevistadora: Usté donde foi á escola?
Manuel: Eue, fun á escuela, empesei nesa escuela do Cruceiro, no 
mismo ano que estallou a Guerra Civil española; nasín no trinta e 
catro, con dous anos empesei á escuela. Si, ós dous anos, ós dous anos. 
O maestro que había por aquel entonces era don Claudiano Paz, de 
Rates; era o que poñía escuela alí. Pero a escuela del, era maestro así 
en precario, porque non sei que lle pasara, non aprobara exámenes, ou 
non sei que pasara; e estaba así un pouco en precario. Tanto é así qu e 
despois o Estado mandou para alí don Avelino Alborés, supoño que o 
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conocerás. E nós moi contentos, “vén don Avelino Alborés”; acórdome  
como se fora onte, eh, non me acordo do que fixen á mañán, pero deso… 
formábamos unha fila por aí de nenos, e outra por aquí… Eu sempre 
fun… que fijeime moito nas cousas, non?; non é por disilo, tanto nas 
procesións como na vida normal. Entónsese cando nos anunsiaron que 
alí: “Bueno, hoxe vaivos vir un maestro novo, vaivos vir un maestro 
novo, para aquí para o Cruceiro; chámanlle don Avelino”. Entonses nós 
preparados e cando vimos que viña, vimos un señor, cunha carteira, era 
moso, era moi moso, aínda estaba solteiro, eee… resién salido da, da 
universidá; entonses formamos todos, como fasíamos co outro maestro, 
unha fila por aí e outra por aí; di el: “Buenos días” “Buenos días; 
todos ó unísono: “Buenos días” “Buenos días, señor maestro, buenos 
días, señor maestro”. Entramos para dentro e tal e tal, moi contentos, 
demos clases, tal, que foi moi bo profesor; pero alí a dous ou  tres días, 
volvéusenos toda a alegría que tíñamos os chavales, fóisenos a alegría 
toda porque…. houbo un señor por alí que nos dixo: “Ides quedar sin 
maestro” “E logo por que?” preguntábamos nós; “porque don Avelino 
vai para a gherra, vai para o frente. Chamárono para o frente”. E así foi. 
Efectivamente, quedamos uns días sin escuela, non sei si viñera don 
Claudiano Paz, o de Rates, substituír a el, pero hasta creo que non. Pero 
ó cabo de… antes de oito días, xa veu don Avelino. Non había máis 
escuela que esa. É máis, escuelas, o que se dise escuelas non habían 
ningunha; había casas habilitadas para poñer escuela, como esa. Non 
era mixta, era única, uni… unisexal, unisexo. Non iban rapasas. As 
rapasas había outros sitios pero eu non podo dar conta de… En Siavo 
había das mulleres, si. Tamén había… en Siavo había dúas escuelas 
independientes aínda que eran  no mismo edifisio, pero había dúas aulas 
distintas para homes e mulleres. Aquí nunca houbo, despois máis tarde, 
no inst, no colegio daquí de Navasqües, si; houbo, houbo… en conjunto, 
homes e mulleres; pero as mulleres estaban naquela clase alí, e naquela 
aula; e os homes, alí. O colegio era mixto pero nunca mesclados.
Entrevistadora: E tiñan que formar fila para entrar?
Manuel: Si, era normal; por aqueles tempos, si. Fasíamos fila, unha 
fila a un lado e ó outro. E pasaba por alí: “Buenos días”, e nós todos 
“Buenos días, siñor maestro”, “Adiós, señor maestro”. Había moito, 
moita cultura deso. Había moito respecto, eh?. Eu aí fun á escuela pouco 
tempo… porqueee… enseguida nos cambiaron para… ese maestro de, 



Outear

210

do Cruceiro, don José Viña Moledo, para Siavo; unha casa particular alí 
en Siavo, que é donde ultimamente alí había unha taberna, a taberna de 
Manolita, non sei se che sona, naquela casa. Dentro da casa, no baixo, 
alí había escuela. Pero ó cumpli-los sete anos… eu tuven que deixa-la 
escuela. Sabes por que? Porque o meu maior, meu tío… tuvera que ir 
para xunta dous tíos porque non tuveran familia, por aqueles tempos 
solía disirse moito unha palabra que ahora nunca se dice “vai para 
heredar; vai para heredar”; meu tío era mariñeiro e empesoume a levar; 
con sete anos, eu fun pro mar. 
Entrevistadora: Pero como iba ó mar? Iba e viña no día?
Manuel: Claro, en barcos pequenos daquí de baixura; aquí o de cerca 
chámase baixura. Tiña un barco pequeno; o primeiro que tuvo foi un 
barco pequeno, con vela na lancha, chamábanlle unha canoa, unha 
canoa de dúa proas, denominada Lela, que había feito aquí un construtor 
moi famoso, que houbo aquí, chamábanlle Ferrín. Aí empecei a andar 
ó mar eu; con sete anos foi a primeira ves que eu pasei pola Creba para 
baixo, por serca da Creba, para ir alá abaixo a pescar. E daí despois, 
continuando. E viñan os maestros… cando non iba ó…, cando iba á 
escuela? No inverno. Pero no vran, os maéstrose, a prinsipios de verán, 
na primavera aínda iba algho, pero despois cando viña o bo tempo, 
de vran, ó mar. E os maestros viñan, como faltaba, e daquela non era 
frecuente informar a, ó colegio ou, o motivo polo cual o chaval non vai 
á escuela, os maestros viñan eles aquí á porta e preguntábanlle: “Por que 
non vén o rapás á escuela, se o rapás é moi aplicado, o rapás vale moito 
e que pasa con el?” “O rapás vai conmigo ó mar” “Como que ó mar? 
O rapás ten que ir á escuela! Usté pode ser castigado.” Dise: “Bueno, 
xa sei, pero, eu, para min, é o …E eu xa lle darei clases particulares 
cando sea maior, síntoo moito, pero eu, a min faime falta ahora. E el 
despois xa, cando sea maior, xa eu lle pagharei clases particulares”. E 
así foi. Cando… xa… un pouquiño máis maiore  xa fun a unha clase 
particular…
Entrevistadora: Que quere disir máis maior? Canto anos podía ser?
Manuel: Poisee… cando tería eue aproximadamente uns dose, des ou 
dose anos. A partir de cartorce anos, a primeira escuela de paga fun aquí 
a Lagoa, a Canteiriña; había unha escuela de paga, era nun tempo que xa 
eu, xa como era ghrande xa non me admitían na escuela , xa non podía 
ir tampouco; e fun a esa e aprendín moito, porque había unha maestra, 
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ela namais que facía calcetar; e tiña unha cana larga para os chavales 
que había rebeldes… Daquela había con que arrear ben. Ela tiña unha 
cana largha, desas canas indias, e ela estaba sempre calsetando, cunha 
capilla desas ensima dos ombros, pero quen ensinaba era o marido; o 
marido non tiña título de maestro, pero ese si que era un bo maestro. 
Entrevistadora: A que hora tiña que salir para o mar?
Manuel: Salíamos para o mar, aquí salíase sempre despois de comer, 
polas tardes; polas tardes, si. Por aqueles tempos íbase a… a pescar á 
liña, ó prinsipio íbase pescar á liña. Había moitos peixes: había merlusas 
e pes… daquela non se chamaban merlusas, chamábanse pescadas. A ría 
estaba chea de  pescadas. Cada noite matábamos catro ou sinco delas, 
bueno. O que pasa que daquela non valía, o peixe valía pouco. E … eu 
… xa digho… non… 
Entrevistadora: A quen lle vendían ese peixe?
Manuel: Ese peixe vendíase polas aldeas; porque, lonjas non había 
aquí. Non había lonja. A lonja no Freixo, precisamente, é moi reciente. 
A lonja do Freixo e do mil….. novecentos setenta e tantos ochenta,eh? 
que se fixo concretamente para vender marisco. Entonses solíase vir, 
sobretodo cando eran cantidades pequenas, e as mulleres da casa, 
encargábanse de vende-lo peixe polas aldeas, e quitábanlle maior 
rendemento; ademais, era lícito, estaba autorizado e…
Entrevistadora: E como iban as mulleres polas aldeas?
Manuel: Iban á pé, a andar, cos cestos na cabesa, cos cabases na cabesa, 
de congros! Fanecas! Sardiñas! Cando máis tarde fomos cas sardiñas, 
camiñaban alá… bueno chegaban a Lantarou e Berres e por aí arriba, 
cando por ejemplo traía moito peixe miña nai, miña tía e toda esa xente, 
si porque, os mariñeiros viñan ao mellor hasta cerca da casa, hasta aquí 
á aldea de Bendimón, ou se se iba por Sancosme, pero logo dispois tiñan 
que comer e descansar algho, prepararse para, para pola tarde a volver 
a salir para o mar, había que volver a salir para o mar, e as mulleres 
eran as encargadas de vender. Primeiramente empezaron por ir vindo 
vender á flote, por ejemplo na pesca da sardiña, porque houbo anos de 
epopeia da pesca da sardiña aquí na nosa ría e nos… nas cercanías desde 
Fisterra a Corrubeo aí había cantidades ingentes, toneladas e toneladas 
de sardiña. Entónsese, en un prinsipio vendíanse para os compreros, os 
compradores, que viñan os balandros das Rías Baixas, tamén algún da 
nosa ría, para comprar para ir elaborar en salazón. Viñan uns… eses 
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barcos, cunhas tiñadas grandes na bodega, tiñan catro ou sinco tiñadas 
grandes que sempre tiña xa unha salmoeira, e contábanse as sardiñas 
por… por centos, que des sentos eran mil, un milleiro, un home de 
enfrente outro daquí e unha, dúas, tres, catro, sinco, pero cada ves eran 
catro sardiñas, dúas en cada man, e o outro ighual, e un brin! Sinco, 
seis, … hasta cheghar a vintesinco, un sento! Había que empesar de 
novo outra ves, poñías unha sardiña ao lado dun sento, era unha señal 
de que había un sento. Eso fíxose hasta o ano cuarenta e dous; porque 
a partir do ano cuarenta e dous, na ría de Muros e Noia empesou a 
traballarse e a elaborar a sardiña, era o peixe máis abundante, era 
o peixe dos pobres, pero foi cando se pasou da conserva en sal, ao 
aceite. Eu todavía recordo, cando estábamos collendo un lance, aí na 
zona de… do norte, por riba de Corrubedo, por dentro de… por dentro 
de Corrubedo, e cheghounos un dos compreros, e viña un motor de 
toda velosidá, unha máquina aí “dálle atrás!! Brummm, brummm!!”. 
Parou ó costado, marcha atrás e dixo “fáltavos moito?”, “non, estamos 
terminando”, “pois a ver, que xa amarrades aquí ao costado a flote, xa 
non vamos fondo”, e entonses empesounos a contar “non, non, non! 
Ahora non é así, ahora non é así!”, “E logho?”, “Xa vos explicaremos 
outro día que temos prisa, ahora vai para outra maneira, enchede aquí 
este caixón, enchede aquí este caixón!”. Eso recordo eu cando se pasou, 
pero xa! había conserva en aceite en Corvera, en Vigo, desde o ano 
trinta e seis, o ano que empesou a Ghuerra Sivil Española, que foron 
tamén os cataláns, así como trouxeran as salgadeiras, a forma de salar 
as sardiñas, foron os que trouxeron a conserva en aceite eh? Foron os 
que trouxeron o aquel, e inda durou desde o trinta e seis, ao cuarenta 
e un, cuarenta e dous, que se estableceu en Muros, na ría de Muros e 
Noia, o sistema das conservas en aseite. Houbo cataláns, xa que casi 
todos eran cataláns, non sendo unha firma que había en Muros, que era 
Don Antoño Sel que era de Santoña; outra en Esteiro, que era Lagarda 
que era Vasco; e outra no Freixo, que era Aguirre. Os outros todos eran 
cataláns.
Entrevistadora: Había fábricas conserveiras no Freixo?
Manuel: Si, chegou a haber nove. De salgadeiras, en aceite no Freixo 
xa non traballou ningunha, porque no Freixo foi o último reducto que 
viñeron os cataláns que se instalaron, porque empesaron en Noia. 
Empezaron cuns barracóns comprándolle sardiñas a uns pescadores 
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que había rudimentarios, porque as sardiñas aquí chegaba á Ponte 
Nafonso, era tal cantidá que era terriblemente, ti ibas ao Freixo, aí á 
plaia de Broña ou ao Freixo, levabas un pao e ibas con cuidadiño así e 
arrimábaste á plaia, sobre todo cando enchera o mar, non fasías moito 
barullo, e cheghabas alí, e parábaste quieto, e víñanche unha neghrura 
de sardiñas a pé de ti, levantába-lo pau, dabas un pauaso e xa levabas 
peixes para comer, porque ese pauaso collía, unha dusia, vinte ou trinta 
sardiñas de gholpe. Sardiña por aqueles tempos chegaba hasta a Ponte 
de Don Alonso, Ponte Nafonso, dáste conta? Era tal cantidá, tremenda. 
Entrevistadora: E aquí ademais de sardiña que outro peixe collían?
Manuel: Aquí no interior, os peixes normales: muxos e eso; pero o 
fuerte era a sardiña. No interior aquí, muxos, robalisas e todo eso; pero 
o fuerte por aqueles tempos era a sardiña, que era moi demandada para o 
estranxeiro, para Centroeuropa, para Inglaterra sobretodo. Pero a maior 
cantidá era a sardiña. Bueno, eu recórdome de vendere as sardiñas alí, 
eu era pequeno e eu contaba… non levaba o caixón porque non tiña eu 
edá para levar aínda o caixón, levábano os homes ghrandes, porque a 
nós dispois deixáronnos a línea… deixáronnos a pesca da sardiña nun 
barco máis ghrande xa.
Entrevistadora: Había moita xente por aquí que se dedicaba á pesca?
Manuel: Aquí había… no Freixo, había sinco familias, sinco armadores; 
aquí na ensenada de Broña, o que se di amarrar dentro na ensenada de 
Broña, aquí solamente habíamos nós, os Pulidos. Por aqueles tempos 
nun principio había pouca xente en San Cosme que se dedicara á pesca 
da sardiña, más tarde houbo dous ou tres xeiteiros, porque a profesión 
de andar pescando á sardiña é a profesión do xeito, do xeito. 
Entrevistadora: E a xente que se dedicaba á pesca non se dedicaba ao 
marisqueo?
Manuel: Non, porque por aqueles tempos o marisco non se conocía. 
Non, ninguén se dedicaba a el. A epopeia do marisco, do berberecho 
concretamente que é o marisco máis abundante, e tuvo moito valor, 
e sacáronse moitos… saliron moitos millóns da ría daquí, dos bancos 
de Noia, dos bancos da ría de Muros e Noia, dos bancos da lomba da 
Misela. Poise… en un principio, xa hai moitos anos, iban as xentes, 
unhas mulleres buscar alí uns cabases de berberecho e levábanos 
polas aldeas e cambiábanos por espighas, ou por un pedaso de boroa, 
esétera, esétera. Pero a xente non lle daba importansia, pero iban indo 
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e dispois empesaron a vendelos na plaza, pero eso tardou moito tempo 
en se estableser; pero logo dispoise, houbo un fabricante que lle dou 
por conservalo, poñe-lo berberecho en conserva, aí empieza o bum e 
a epopeia da conserva do marisco, e ó haber demanda… A epopeia do 
berberecho nos bancos da Misela e no Lombo empezou polos anos, 
cincuenta e sinco, cincuenta e seis. No cincuenta e seis, empesei eu a ir ao 
berberecho, para vender en Noia por caixón, e iba para unhas conservas 
da ría de Villagarcía, concretamente de Castiñeiras, conservas Briz de 
Castiñeiras, que conservaban, e viñan comprar aquí. Primeiramente 
empesouse na ría de Villagarcía e Vigo, eh?, para dispois pasouse para 
a ría de Muros e Noia. 
Entrevistadora: Sacábase moito berberecho?
Manuel: Si, aquí… púdose quitar… aquí houbo épocas por ejemplo 
polos anos setenta, a epopeia máis grande de cantidá, non digho de 
precio, pero si de cantidá, foi desde o ano sesenta e oito hasta o setenta 
e oito ou ochenta; toneladas, camións, camións, … fíjate ti, que un 
camión que leva vintesinco… mil quilos, e aí no Freixo iban ao mellor 
quinse, ou vinte, ou trinta camións, eh? Ó día! Na marea! Sobre todo 
nas primeiras semanas; dispois iba escaseando. É moi normal.
Entrevistadora: E que tope tiñan para coller cada persoa?
Manuel: O do tope foi unha cousa establecida posteriormente cando 
se… Había tanta cantidá e xa as conservas non daban conservado tanto, 
entonses había que racionalo. En un principio quen puxo o tope de 
capturas non foron as cofradías. Resulta que por esas fechas houbo que 
poñer os fabricantes… tiñan que da-la razón polo camión que levaba a 
mercancía, que levaba o marisco, cando viña de regreso comunicaba no 
puerto, sobretodo en Noia que é onde estuvo primeiramente o sentro de 
berberechos; no Freixo non se estableceu punto de venta hasta o ano 
cincuenta e oito, mil novecentos sincuenta e oito. Pero entonses eh, os 
mariñeiros do Freixo, os mariscadores do Freixo, como se vían privados 
das mismas ventaxas que tiñan os de Noia, sobretodo nas ventas e nos 
precios, entonses foi cando se empesou a solicitar, para establecerse 
como punto de venta. Estableceuse como punto de venta autorizado 
pola cofradía no… no octubre do mil novecentos sincuenta e oito. 
Entrevistadora: Que importancia tiña o marisqueo para a economía do 
concello?
Manuel: O marisqueo tuvo moita importancia, non solamente para o 
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consello de Outes, xa que parte… si, parte da ría está comprendida a 
Outes, e outro para o consello de Noia. A economía foi moi importante, 
porque os sinco ayuntamientos ribereños que nun prinsipio disfrutaron 
desto, Outes, Noia, Lousame, Son e Muros; calculamos daqueles tempos 
que éramos unhas cinco mil familias distribuídas en eses ayuntamientos 
ribereños, tendo en conta que a maioría sempre foi Noia, eh?, pois 
eh… que vivían do marisco, sinco mil familias, que non é unha broma. 
Saliron moitos millóns, saliron moitos millóns porque era unha lotería. 
É máis, na parte de Noia xente con pouco… mira xa de aforrar e preve-
lo futuro, pois xa facían gastos, xente de poucas economías, baixas en 
Noia, a clase mariñeira, xa unha temporada antes de abrir a veda, polo 
vran estaban consumindo ultramarinos das tabernas, daquela non había 
supermercados e apuntados en libreta á conta do marisco que iban… 
dos cartos que iban á ghanar no marisco, que non é unha broma eh? 
Entrevistadora: Falábame do berberecho, non? E a ameixa?
Manuel: A ameixa está considerado aquí no río, sobretodo aquí arriba 
no río por Pedras, sabes onde é Pedras?, aí baixo de Testal , chámanlle 
Pedras aí nunha zona, aí na ría… onde crían marisco. Eso é un pouco 
máis antigua xa que o berberecho; porque os mariñeiros de San Cosme, 
os mariscadores de San Cosme, xa collían aí cabases de ameixas, 
porque había a moreas, a moreas! Enchíanse por cabases, sabes que é 
un cabás? Un sesto deses redondos, bueno si, había moitas. Para vender, 
claro está. Pero vendíase a baixo presio porque non había salida como 
ahora… Ahora a ameixa cheghou á alcansar un presio tremendo.
Entrevistadora: Pero viñan camións tamén como o berberecho?
Manuel: No, no. Naqueles tempos, como non había lonja, había uns 
compradores que tiñan un permiso espesial das autoridades da marina 
que eran quen controlaban eso. E non había lonjas, entonses había 
unhas casas determinadas, por ejemplo en San Cosme e había así unhas 
cuantas casas distribuídas, que elas estaban en contacto con compradores 
ribeiristas de Villagarcía, e compraban o marisco porque viñan eses 
outros recollerllo. Dispois que se empesou ca lonja, pois empesouse 
a… a ir cos camións. Antes de haber a lonja, tampouco se subastaba, 
viñan os barcos do mar, ti saneabas o teu marisco, quitábaslle alghunha 
cuncha ou se tiñas alghún pequeno clasificábalo, o que lle chamabas 
escoller, e dispois víñache á bordo o comprador, que viña das Rías 
Baixas, tamén a veses alghún daquí da nosa ría, pero a maior cantidá 
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eran… os que traìan os presios eran das Rías Baixas, e trataban contigho, 
mirábanche o marisco, escarabellábanche un pouco e disías “bueno, e a 
como paghas?”, “pois douche tanto”, “non me convén, vou mirar por aí 
a ver se me dan algho máis…” e tratábalo, entre ti e o comprador, cando 
vías que non había quen che dera máis, “pois si, dáme un vale”, dábache 
un vale. E eses levaban o marisco para as fábricas de conservas, hasta 
que, ultimamente, poise… xa se foi establecendo de vender na lonja, 
pero por subasta. Pero no ano setenta e sete, hai un episodio moi digno 
de comentar que é que no Freixo había moito marisco entónsese… 
habíamos fundado unha cooperativa de mariscadores, cooperativa 
Riberoutes, Ribeira de Outes, eh? Conseguimos ser dous sentos trinta 
e tantos socios, eh? Entre eles había moitas mulleres, porque era para 
traballar por terra, non fasía falta ir á bordo. O… nosoutros era… o 
noso propósito era, en primer lugar, o marisco vendelo por quilo. O 
sistema de vende-lo berberecho por quilo, puxémolo nós, cooperativa 
Riberoutes. Vender por quilo e… o precio, poise, ighual ó que vaia o 
precio máis alto que vaia no mercado, sempre que o marisco responda 
esa clase. 
Manuel: Cando eu fun á escuela estaba prohibido falar galego! Había 
que faser todo en castellano, en castelán, e hox mismo, todavía conservo 
residuos deso e inda meto a pata, porque eu e… eu non falo un galego… 
home, en fin, se me poño ahora a escribir unha redación, pois procuro 
con calma faselo, pero eu onde me defendo correctamente e de tirada é 
en castellano.
Entrevistadora: E usté cando iba á escola pensaba que existían libros 
en galego?
Manuel: Eu non os conocín nunca eh? No, no, no… Otero Pedrayo, 
que tuven o honor de conocelo, eu tuven o honor de conocer e falar con 
Otero Pedrayo! No ayuntamiento de Outes, o día das Letras Galegas do 
desas… de maio cando se fixo o homenaje ao poeta Añón. Que home 
preparado! Empesou a falar alí botou un discurso! e falar dese Añón 
cando vivía aí polas leiras de Boel cuidando das abellas e ovellas, “se 
hox viñera e viñera o progreso, tal, tal, tal…”.
Entrevistadora: E cando leu algo en galego por primeira vez?
Manuel: En galego leíamos o… hai moitos anos leíase o… “O Gaiteiro 
Gallego”, que era o folleto, o almanaque máis típico, “O Gaiteiro 
Galego”, eso viña en galego. “O Gaiteiro de Lugo”, titulábase “o 
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Gaiteiro de Lugo”, eh?, aunque traía algunhas partes en castellano, 
pero era casi todo en galego, si. “O Gaiteiro de Lugo”, viña o gaiteiro 
tocando a gaita de fol na portada, vendíase moito polas feiras, ahora a 
finales de ano.
.................................................................................................................
Entrevistadora: Aquí non celebrabas o Pampallín?
Manuel: Pampallín é unha palabra desconocida para min, o Pampallín 
debe de ser algunha seremonia, alghunha fecha, aniversario, … cada 
ano, se fai cada ano, non? No, no.
Entrevistadora: E o aghinaldo?
Manuel: Hombreee… o aghinaldo como no! Home! Eu fun un gran 
cantante de xoven, de pequeno, e organizador dos aghinaldos. Íbamos 
cantar o aghinaldo de Nochebuena, o aghinaldo de Fin de Ano e o 
de Reyes, o de cinco de xaneiro, hombre! E xuntábanos… dábannos 
cartos; á veses tamén algunhas casas nos daban ovos, e logo dispois con 
eso, co produto de… de xuntarmos, dispois facíamos unhas empanadas,  
e fasíamos unha festa! Tíñamos unha casa abandoná… unha casa 
inhabitada aí en Bendimón, e aí fasíamos no sobrado… fasíamos a festa 
aí.
Entrevistadora: E quen cantaba o aghinaldo? Homes, mulleres ou de 
todo?
Manuel: Nosoutros, solamente éramos… eu éramos, aquí na nosa aldea 
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era homes; mulleres, non… mulleres non eran… non solían faser.
Entrevistadora: E os villancicos que eran, en galego ou en castelán?
Manuel: Os villancicos eran a maior parte deles en galego. Si, eran en 
galego xa. Si, si, si.
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Entrevista con
Manuel Vilariño Baña 
e Yolanda Ramos Barreiro

Entrevistadora: A ver  como… selebrábades o Pampallín?
Manuel: Non sei o que é o Pampallín,  daquela non había Pampallín.
Yolanda: Que é eso? Eu eso non sei que é, nena; se non hai outra 
tradusión…
Entrevistadora: E o aghinaldo?
Yolanda: O aghinaldo? Pois o aghinaldo, íbamos polas portas... e 
dábanos unhas filloíñas, se as fasían.. e bueno, dábanos algho, dous 
reales… unha peseta xa non sei se cheghaba a ela. Cantábamoslle 
o aghinaldo e dábanos algho; e despois xuntábano-los cartiños, e 
nunha casa vella fasíamos alí, a festa. Selebrábamos alí, cos cartiños, 
comprábamos chucherías que había e, e repartíamolas. As rapasas, sin 
rapases; as rapasas solas.
Entrevistadora: E a que hora empezaban ou acababan as festas?
Yolanda: As festas? As festas empesaban así, sete da tarde, oito a todo 
máis, e ás dose da noite, acabábase, xa víñamos daí.  Víñamos as amighas 
todas xuntas cantando, a  andare, do Cruseiro, da Serra; de Esteiro, non. 
E de por aquí, das romerías de Rates, de San Cosme… víñamos todas 
xuntas, e os mosos viñan atrás, para despois cando cheghábamos serca 
das portas, viñan para xunta de nós.
Entrevistadora: E a que romerías íbades?
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Manuel: Oh! Íbamos a Santa Lusía de Tarás, a San Campio a San 
Ourente, a Louro á Madalena. Íbamos ás de Esteiro todas, ás do 
Cruseiro, e mais íbamos ó baile, que tíñamos un Casino, había dous 
casinos pero eu era sosio dun casino, tíñamos baile así de ves en cando 
e mais tíñamos un aquel, un salón para o billar e tal..
Yolanda: E íbamos a San Martiño de Rates, a San Xoán de Roo, e … a 
San Pedro á Serra, a Santa Mariña a Esteiro, e … e era ó que se redusía. 
Aquí ó Socorro do Freixo, e a San Benito, San Juan de Sabardes. Tamén 
se fasía festa na Moa e alí tocaba a música; bailábamos alí, antre a 
lama; colghaban o altavós nunha caroleira que había alí, nunha noseira, 
e bailábamos, hasta a noite. E se chovía, chovía por nós e metíamonos 
en casa de Pastora, ou íbamos para o baile de Chincada que é aí abaixo 
da Moa. E iba a música, tocaba alí, e bailábamos alí; pero eso xa era 
un lujo, xa era moita cousa que fóramos ó baile… de Camboño, que lle 
chamaban Eliseo, ós domingos, ó baile de Chincadas e bailábamos e alí 
collíamo-los mosos, xa bailábamos cos mosos.
Entrevistadora: Canto tempo fóstedes mozos?
Yolanda: E fomos tres anos ou algho… a pasar aínda. Tres anos.
Entrevistadora: E cando vos víades?
Yolanda: Víamonos ó martes, ó sa… ó jueves e ó sábado, sería. E cando 
había alghún festivo. Moseábamos á noitiña, aquí na porta sentado… 
E ó domingo tamén, se salíamos por aí algho… e íbamos ó sine ó 
Cruseiro; eso cando houbo sine no Cruseiro, máis tarde, máis tarde… E 
despois houbo na Ribeira, sine, tamén na Ribeira. E nas festas víñamos 
cada un cos seus e xuntábamonos despois aquí. Bailábamos na festa 
algho pero os dous xuntos non víñamos nunca, ela viña cas amighas e 
eu cos amighos.
Filla: Preghúntalle por que eran eses días?
Manuel: Porque estaban así orghanisados, eu que sei, non  sei... De 
vello, xa estaba de vello.
Entrevistadora: E cando anunciástedes que íbades, que íades casar?
Manuel: Despois de tres anos, díxenlle a túa tía que lle dixera ós seus 
pais que  había de vir o sábado  a pedila; e pois cheghei aquí e non lle 
dixera nada e pois tuven que volver ó outro sábado e despois xa tiñan 
preparada a mesa para comer. Senamos, senei aquí e tal… e despois xa 
casamos e…pode servir eso?
Entrevistadora: Pode. E como se realizaba a pedida de man? 
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Yolanda: A petisión de man, el viña para dentro, falaba cos pais e xa 
disíalle: “Xa sabedes a que veño, queríanos casarnos” “Bueno, hombre, 
bueno…” disíanlle os vellos, “pois que seades felises e que sea bo”. E xa 
estaba a petisión de man. E senábamos e , e despoise el marchaba, que… 
non, quedaba un pouquiño aquí comnigho, e despois xa marchaba, para 
a súa casa e eu quedaba aquí.
Entrevistadora: E despois canto tempo tardastes en casar?
Yolanda: E despoise, eso sería no sincuenta e sete ou sincuenta e 
oito, e casamos no sesenta. Non, ho; dous anos, non, ho. Bueno, que 
tardaríamos, seis meses? Cando se leron as amonestacións, que se lían 
as amonestasións, o cura da ighlesia; e eran tres, tres domingos, tres 
domingos; e pasaba unha semana e pasaba outra e pasaba outra. Xa 
eran tres semanas das amonestasións… porque alghén que tiña cartos, 
comprábaas e líanlle unhas solas. Pero os que non tíñamos cartos, lían 
os tres días, as tres semanas.
Entrevistadora: E como era a roupa das vodas?
Yolanda: Da voda? Eu, fíxome, unha que chamábanlle Mersedes a 
Coxita, un vistido amais un abrigho, o vestido asul e o abrigho asul, 
que non se levaba blanco. E fun preparadiña, como puden. E levaba 
un veliño na cabesa, que daquela levábase velos na cabesa; despois 
sacáronos, pero… antes levábase ir á ighlesia un veliño, e tapando a 
cabesa.
Manuel: A roupa, a roupa miña filla…si che conto a miña historia da 
voda... Eu fun naveghar  ós poucos, un pouco tempo e ghanei quinse 
mil pesetas e comprei un traxe, comprei os sapatos, unha ghabardina, 
roupa interior… Casámonos,  fomos de luna de miel a Vigho e mais á 
Coruña e   mais aínda me sobraron tres mil pesetas para ir para embarcar 
a Bilbao. Estouche  falando do ano sesenta.
Entrevistadora: Que regalos acostumbraban faser?
Yolanda: Nada, miña filla, non daban nada; non daban nada porque non 
había cartos. E non daban nada. Non nos deron nada, que nos habían de 
dare! Nada de ves.
Entrevistadora: A que hora se fixo a voda?
Manuel: Foi sedo, foi ás nove da mañán me parese, a voda, non?  o 
casorio na ighresia. Despois aquí tíñanos a… miña soghra tíñanos xa 
chocolate e mais eso; e comemos e collemos un taxi e marchamos para, 
para Vigho.
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Yolanda: Minte, hasta Noia.
Manuel: Bueno, hasta Noia nun taxi.
Entrevistadora: Cantos invitados levaron á voda?
Yolanda: Oi! Poucos tamén. Tres ou catro. 
Entrevistadora: Como se avisaba á familia lonxana nos velorios?
Manuel: Íbase ás portas chamar e desirlle. Ós que estaban fóra non, non 
podían vir, que estaban moi lonxe para vir. Daquela non había teléfono, 
e mais tiñan que ser un montón de cartos…
Entrevistadora: E como se traía a caixa?
Yolanda: Na cabesa, e outras veses en autobús, uns autobuses que 
andaban por aí, chamábanse Ramas; e traíaas arriba, tapadas. E despois 
viñeron para o Cruseiro, amais habíaas en Esteiro, a vendere.
Entrevistadora: E como se pasaba a noite do velorio?
Manuel: A noite do velorio era unha festa; se era cousa de moita pena, 
de rapases e xente nova inda había un pouco de respeto, senón viña para 
a cosiña a xente e aquelo era un jolghorio, e despois alá ás dose da noite, 
ás dose da noite poise… botaban café e caña e  eso; e alghúns aínda se 
emborrachaban tamén.
 Yolanda: E a noite pasá… a xente, alghún durmía, que antes traballábase 
moito, e a maioría deitábase e durmía, no chan, tapado con trapos, e 
outra xente falaba, pasábase a noite; así.
Entrevistadora: E canto tempo  se poñía o luto?
Yolanda: Ai, o loito depende! Polos pais e polas nais poñíase tres anos; 
e despois tamén, polos irmáns, dous anos; polos abuelos, un ano… e así. 
Ee… a xente de antes, case o tiña toda a vida, poucas veses o sacaban, 
o neghro. Tíñano sempre… os de antes.
Manuel: Moito tempo, ou tres ou catro ou sinco ou toda a vida. Que túa 
nai eu nunca a vin, e a miña, nunca as vin de branco.
Entrevistadora: E que implicaba ter loito?
Yolanda: Tiñas que cambiar a roupa.Poñer roupa neghra.Ou teñila, que 
había poucos cartos. Como había moita pena, poñíase  esa roupa.
Filla: Pero, podíades ir á festa ighual ou?
Yolanda: Non, non, non. Mosear, mosear si, ho, estar co moso, si; 
senón, Dios nos libre senón, en tres anos, perdía-lo moso.
Entrevistadora: Quen ía ó enterro da familia?
Yolanda: E uns iban ó enterro e outros quedaban nas casas. Antes hasta 
se choraba polas ventanas. Despois os vesiños viñan e limpiaban a casa, 
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e quedaba unha persona para lle dar as cousas. Ah, amais a acabar de 
limpiar, dábanlle viño dulse, ás que limpiaban a casa, viño dulse.
Entrevistadora: A que idade comezastes a escola?
Manuel: Ós seis anos. Na Ribeira. E o maestro chamábase Don Andrés, 
e despois fun para Catasueiro e  chamábase Doña Maruja a maestra. E 
despois ós nove anos deixei a escola, empesei a traballar. E iba de noite 
que poñía unha maestra que se chamaba “A Carracha”, e mais o aquel, 
Ventura de Canay; e mais ó Cruseiro, que poñía o finado de Viña e mais 
eu non sei quen era o outro, o outro maestro.
Yolanda: Eu estudiei na de Siavo; amais despois, durante as vacasións, 
fun aí ó, ó salón que poñía. 
Entrevistadora: Como se iba á escola?
Manuel: Como que se iba…? A andar. Carmiña, daquela non había… 
daquela pasaba un Castromil pola mañán e outro pola noite, e traía o 
correo.
Entrevistadora: De onde eran os rapases que iban alí á escola?
Manuel: Pois eran vesiños. De Siavo; bueno, os da Ribeira eran de 
Ribeira, Mosteiro e Vilariño. Os de Catasueiro eran de Siavo, Catasueiro 
e Sersón. Pero a aquela iban mulleres tamén, a Catasueiro.
Entrevistadora: E que se estudaba?
Manuel: Pois estudiábase, eu xa…bueno daquela eu xa sabía… sabía 
faser…como se chaman esas cousas? Raís cuadradas si… Sabía… 
Empesábamos a… empesabamos a sumar, a restar, a multiplicar, e 
dividir…que hoxe xa non o sei, xa non me acordo… (Rise) E a ler, ler 
líamos e… bueno. O primeiro de nada era o Catón e malo catesismo e 
mala pisarra e o pisarrillo para escribir; e despois seghíamos o ghrado 
primero, o ghrado seghundo, ghrado tersero e mais había uns países, 
uns ríos non sei por que, uns países i mares, non me acordo ahora o que 
era.
Entrevistadora: Como eran os profesores?
Manuel: Os profesores, uns malos; pero máis ben malos.Había un que 
peghaba uns sopapos que quedaba a señal do anillo na man…  na cara.
Entrevistadora: E  que días tíñades escola? Que días?
Manuel: Tíñamos tódolos días menos os domingo, eló!  e o sábado 
tíñamos tamén. Si, pola mañán hasta á tarde.
Entrevistadora: Que actividades había?
Yolanda: Nada. Nada. Xoghábamos. Na escuela, no recreo, salíamos 
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ó recreo e xoghábamos, á rueda, a correr a chicha, a… claro; á chicha, 
á rueda e ó pelouro, pelouriños que collíamos na mar, na plaia e 
xoghábamos con eles… ós xoghos que había daquela. Non había outras, 
outros aqueles. E mais ó truco.
Manuel: Xoghábamos nós  á estornela, ó trompo, ás aghachadillas. Eu 
que sei, daquela non había nada.
Entrevistadora: A ver, cando había feira?
Manuel: Había  dúas veses no mes. Había feira,  non sei que día era; 
e despois  o feirón que era un lunes. E a feira era alí arriba, onde está a 
farmasia de arriba; non sei como lle chaman alí.
Yolanda: Despois íbamos, había tamén en Tal; en Tal había tamén 
unha feiriña pequena que íbamos ás patatas para sembrar.  A andare, a 
Tal; chamábamoslle patatas de Tal, que son esas que hai ahora papas, 
pero aquí nas había, tiña que ser en Tal. Nunha sestilla, nunha sestilla 
traíamolas na cabesa.
Entrevistadora: E na Serra?
Yolanda: Andaban un home que lle chamaban o afíalato, que andaban 
cobrandopor estares alí; dábache un papeliño, non sei o que cobraba, 
cobraría dúas pesetas ou unha peseta, máis ou menos. Amais había, 
que non había televisión nin había nada, e había un segho na Serra, na 
feira, en tódalas feiras, un segho amais unha mosa; e o segho cantaba 
historias, historias como fala ahora, como di a televisión, el líaos, pero 
en ves de os ler, cantábaos. Non sei se os discurrían, se os había, el… era 
o distraimento. E alí estaba a xente toda, pasmados mirando; estábamos 
mirando alí, que nos ghustaba… como non había máis nada. A feira 
empesaría ás nove e acababa sobre as tres. Porque despois, a xente, a 
maioría o que tiña algho de cartos comía na Serra, que era coma unha 
festa. Os homes comían moitos na feira, porque viñan choláns, chaláns 
eran os que viñan comprar vacas e porcos, ou vendere.
Entrevistadora: E de donde viña xente á feira?
Manuel: Uh, pois da redonda… hasta de Esteiro, de Boa, de alá de  
contra Boiro, de Santa Comba, ou digho  de Lousame. Viña moita xente 
de por aí, pero a maioría eran de Esteiro e de aquí... e mais de alí, claro. 
A feira empesaba pola mañán sedo porque moitos xa iban para coller 
sitio e despois acabábase na desfeita; non sei, pola tarde ou así. Na 
Serra era festa, os días de feira e mais de feirón non traballaba nin Dios.
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Falamos de festas
con Manuela Saa Figueroa, 
de 80 anos

As festas empesaban como ás catro da tarde e ás oito xa case estaba 
terminado. Pero despois íbamos para un baile que había aí na casa de 
Chingada e estábamos hasta as onse da noite, porque ás dose había 
que estar na casa, xa non había ninguén por fóra. As festas eran con 
ghaiteiros e bailábamos; bailábamos a muiñeira, bailábamos a jota, 
bailábamos agharradas. E a xente cantaba moito; moita alegría. Cando 
era no verán estrenábamos sempre vestidos. Eu me recordo que no 
inverno era o Socorro, que era o vinteún de noviembre, sempre estrenaba 
un chaquetón gordo ou un abrigo e unhas botas; había moita lama polos 
camiños, pero… non se levaban os pantalóns; levábanse unhas medias 
gordas como se levan ahora. Íbamos a moitas romerías: íbamos a San 
Miguel, que íbamos de víspera, levábamos comida; estábamos toda a 
noite alí. E despois víñamos.
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Outiense fálanos do labor
dos fotógrafos

Alexandro, Alejandro de Ánxela tiña unha cámara e tiña unha bicicleta 
e andaba todo o día, era de aí da Farrapa, e entonces abarcaba moito 
porque o feito de andar en bicicleta e iba pois iba do Freixo, e iba polas 
leiras e iba polas romerías e iba e entonces tódalas faenas do campo, a 
maioría das fotos que podes ver ti entre os anos sincuenta e sesenta e 
tantos fíxoas el.
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Diversos aspectos da
parroquia de Santo Ourente
por María Ramona Tuñas 

Entrevistador: A ver, que me dis do teatro?
María: Pois o teatro fasíamolo cando éramos rapases e íbamos á escuela 
de doña Gloria, ensaiábamos na casa do cura… e fasíamos obras que nos 
ensaiaba, unha sobriña que tiña o cura vello, que se chamaba Juanita, 
que era de Muros; e mais doña Gloria. E despoise, íbamolo representar 
á Serra, no salón de… de Ramiro de Juan, e en San Orente na casa 
da Maia… que era o que había. E fasíamos obras de teatro e sempre 
tíñamos moita xente. E así. Fasíamos tódolos anos.
Entrevistador: Que tipo de obras?
María: Poise, xa che digho, alghúns chamábanlle sainetes; eu non 
che sei, pero disían que era un sainete; e eran así, obras como se foran 
unha historia, cantes viñan polas feiras vendendo historias, como non 
había televisión nin había nada deso, cando había unha cousa así… 
por outras partes de España, incribles ou… ou notisias, así, poise viña 
un home polas feiras e vendía os folletos, que anunsiaban na feira: 
“El crimen más horrendo del mundo; Lo que pasa non sei que…”. e 
comprábamoslle aqueles folletos e era alí onde líamo-las notisias. Non 
sei se eran verdades,  se eran mentiras. 
Entrevistador: Cobrábades entrada ó teatro cando fasíades vós?
María: Nós, non; nunca cobramos.
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Entrevistador: E que era Barrigha Verde?
María: Pois mira, Barrigha Verde érache un teatro de marionetas, que 
nós chamábamoslle, chamábamoslle de monicreques, daquela.  E viña 
sempre por San Mighel, e fasíase no cuberto de Pedrás; e fasían tres 
ou catro funsións. Era de marionetas. Eu non macordo de todo, pero 
acórdome que era un home, unha muller e mailo demo. E entonsese, 
poise, peleábanse, non?, e resulta que, a peleárense uns cos outros, non 
sei que; o vello, o demo, quería levar ó home para… queríao levar para 
o inferno; o  home non quería ir; e a muller turraba por el así para 
atrás, a muller era así co paniño na cabesa, a tirar así por el para atrás, 
despois houbo unha pelea e o demo mataba, mataba ó home. E eu o 
que macordo que lle disía, a muller a chorar, disíalle: “Adios, Manuela, 
adios para sempre adios”;  e el disíalle: “Vou ben, María, vou para a 
ghloria, vou para a ghloria”. E despois cando se acababa, que era máis 
largho que eso, pero eu era do que macordo; cando se acababa, antes de 
empesare a,  funsión, disía o demo: “Bueno, acabouse a peseta. Morreu 
Barrigha Verde e acabouse a peseta”. E tíñamos que salir todos para que 
entraran outros. E era tódolos anos o mismo. Viña tódolos anos, anque 
era o mismo. Pero era largho, eh. Pero eu, solo me acordo de…
Entrevistador: As marionetas como eran, con fíos ou de lle mete-la 
man?
María: Non, non.Tiñan que te-la man dentro porque nós fíos non llos 
víamos; e tiñan así, eu supoño que o home estaría detrás; porque eu 
daquela nin sabía que estaba un home por detrás, pensaba que falaban 
os muñecos, sabes?  e tiña así, coma se fora unha barra dun mostrador, 
así por diante, e o home… debía de estar por detrás porque, tiña que ser 
máis ca unha e tiña que ser cas mans. Porque eu cordeles nunca llos vin, 
entendes? 
Entrevistador: E cantos anos tiñas? 
María: Cantos anos eu tiña? Eu que sei. Tería des ou dose, trese, catorse; 
porque veu moitos anos seghidos, pero aí polo, eu que sei, a partir do 
sesenta xa non veu. Porque antes tamén viñan tómbolas. Porque antes 
San Mighel era unha festa moi ghrande, viñan as tómbolas, viñan as 
barcas, viñan as cadenas, viñan os caballitos, pero os caballitos había 
que botar por eles; estaban todos alí nas eiras do Pancho; porque San 
Mighel xa empesaba o antevíspera, non era o víspera; xa empesaba tres 
días antes. E había xa taberna, tódalas casas de San Orente, da Seara, 
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tiñan taberna. E había moitísima xente. Cos caballitos sabes como 
fasíamos? Mandaban dous rapases, despois deixábannos ir dúas vese, 
metíamonos polo lado de dentro, e botábamos arredor arredor arredor, 
hasta que empesaba a rolar, a coller velosidá; eran, ahora son eléctricos, 
pero antes había que botar por eles. E despois deixánbanche ir unha ves 
ou dúas, neles. E érache o que había. Eso era todo nas eiras do Pancho, 
alí diante. E o teatro na de Pedrás; e despois os outros chafaricos estaban 
polo adro, e sempre había xente pedindo, sin pernas… Eu creo que 
as doblaban así para atrás, como se estuveran sin pernas, non sabes?, 
sentábanse nas escaleiras do atrio para que lle deran cartos…  Había 
moitas peleas.
Entrevistador: E que me dis dos sombreiros?
María: Pois os sombreiros, mira, San Orente toda a vida se fixeron 
sombreiros. De… Seara, de Bansas, en Vilar; en tódalas, en tódalos, 
lughares de San Orente se fasían sombreiros. As mulleres, nas noites de 
inverno eran ó que se dedicaban a faser. Fasían, poñían, todos na lareira, 
xuntábanse, contaban contos e fasían sombreiros; outros fasíanos nas 
súas casas. Porque os homes eran os que despachaban o ghando e as 
mulleres dedicábanse a faser sombreiros. E despois íbanos vender á 
feira da Serra, que se iba vender de todo; que antes á feira levábase 
patatas, levábase millo, levábase unto, levábase tousiño, levábase os 
ovos. Vendíase de todo que había na casa para trae-lo asúcar e mailo 
aseite. Para a casa íbase vender deso. E os sombreiros vendíanse na feira 
da Serra e mais en San Orente; pero había que ir camiñando. As da parte 
de Bansas e maise de, de  riba, iban pola Farrapa, e polo Formigheiro, 
e pola Ponte… e íbanos cando os iban vender a Noia.  E da parte de, 
de baixo, máis serca de San Orente, pois iban por Fontenlos, e subían a 
costa de Piñeirón e crusaban na Punta de Seilán, nunha, chamábamoslle 
a lancha; crusábamos alí e levábase de todo. Porque ante non había plasa 
en Noia; antes, en Noia, era de, das patatas era diante, na plasa onde 
está o convento de San Francisco; a feira do ghando é onde está ahora 
a alameda, e maila feira dos porcos; e alí xunta onde está o instituto 
vendíase, vendíase  os sombreiros; e vendíase coles e os cabases e eso; 
e despois, o millo e mailo senteo, vendíase no Curro, debaixo duns 
soportales do Curro.
Entrevistador: E quen compraba os sombreiros?
María: E os sombreiros comprábanos de tódalas aldeas darrededor: 
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as de San Cosme, os de Noia, da parte do Obre, da parte de tódolos 
lados. As persoas de San Orente vendían sombreiros para todo, para 
toda Barbansa. Eu non sei se os vendían para a montaña tamén. Pero á 
sona do Barbansa, vendíase para todo.
Entrevistador: Se os vendían os de San Orente, por que os chamaban 
sancosmeiros?
María: Eu supoño que se chamarían sancosmeiros porque mira, os 
sombreiros éranche bos para o sol, e para a chuvia e para eso; e os de 
San Cosme tamén che iban moito a Noia, vender de todo, porque en San 
Cosme sempre houbo cousas moi boas, o seboliño e todo eso que solo 
vendían as de San Cosme, e as sebolas. E iban tódolos jueves e tódolos 
domingos a Noia. Pero elas non tiña que ir cas cousas na cabesa coma 
nós... porque crusaban na Barquiña, de San Cosme, á Barquiña de Noia, 
que xa iban en barca, e iban sempre co sombreiro na cabesa.
Entrevistador: E como se chamaba a barca?
Eu, á barca chamábanlle tamén, aí veñen os bar,os… as sancosmeiras. 
No sei si lle chamaban ó barco se era porque viñan as de San Cosme. 
Pero chamábanlle as sancosmeiras. E as de San Cosme estaban 
vendendo todo co sombreiro na cabesa. E as de Noia disían; “Bueno, 
aí veñen os sancosmeiros”. Eu, supoño que sería por eso… porque, 
sempre se fixeron en San Orente e vendían, sempre xente das aldeas de 
San Orente, que llos vendían ás de San Cosme que eran as que vendían 
de todo. Pero como había que estar fóra, o sombreiro tapaba o sol e 
mais tapaba a chuvia; tapaba de todo. Pero as de San Orente na cabesa 
nono tiñan; estábanos vendendo alí e vendíanos e tíñanos así postos en 
sestillas de mimbre blanquiñas, que fasían cun … cun abeláns que había 
na beira do río, e estonábanas e fasían unhas sestillas de verghas blancas 
moi preparadas; e alí tíñanas carghadas de sombeiros… pero elas cos 
sombreiros na cabesa non estaban; estábanche co seu pano na cabesa 
floreado e cas súas, cos seus… ben vestidos, sin mandil e sin nada, 
porque eran moi fina elas.
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Falamos da vida con
Mª del Carmen Gosende García, 
de 78 anos

María: Antiguamente non, non  íbamos quitar  unha foto… únicamente 
en San Mighel… Pero andaba un señor por aquí, polas, polos lughares, 
o pai de Esteirán, presisamente, o pai  de Esteirán de Noia, e viña 
por aquí, viña en bisicleta, e quitábanos fotos, nas leiras, nos sitios, 
nas costuras. Uunha vesiña de aquí tiña.. alí…donde está …  ahora 
a casa de… das de Mirás, alí embaixo, tiñan unha leira alí e botaban 
as patatas e andábamos axudando unhas ás outras;  uns días íbamos 
para un, e outros días íbamos para outro.  E xuntámonos aquelas todas 
que estábamos e veu por alí Esteirán e retratounos a todas. Apañando 
patatas. E estaban dous rapases que eran os de… os fillos dunha delas... 
E así. Cando nos viña e nos collía na aghra, pois… E así.
Entrevistadora: É moi frecuente aprender a coser as mulleres?
María: Si, rapasas novas era bastante frecuente. Pois mira, canda min 
aprenderon de Berrres; de San Lourenso. Viñan, tiñan que vir andando 
desde San Lorenso; de Cures; de Cambeiro. E así moitas, moitas. 
Éramos unha tropa delas. Bueno… pasar, máis que coser, pasábamolo 
de,de  troula... Polas tardes, alí, ás hortas que había por alí, ós da Serra 
no tempo das ameixas. Dunha ves hasta fomos ás ameixas porque tamén 
viñan de Outes, e… e xuntábamonos unha tropa delas e unha ves fomos  
ás ameixas a Outes, alá a Fontevilar, donde van os de Berres para Outes, 
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ás ameixas alá e andábamos alí polas hortas tamén…  A miña tía… 
ó mellor disíamoslle que íbamos ó baño e e íbamos por alá adiante. 
Porque… daquela pensábamos pouco no que nos fasía falta, entendes? 
Eu despois aprendín a coser de verdá.
Entrevistadora: Por que lle fasía falta aprender a coser?
María: Fasía falta para… para… aprender, que era unha muller e tiña 
que, non iba quedar sin aprender tendo a oportunidá de aprender, que eu 
despois cheghei a faser roupa da… da casa e das miñas tías  e fasíalle 
os pantalóns a meu irmán; os pantalóns, unha tela, chamábanlle mahón, 
así asul marino, coma… como estos vaqueros.
Entrevistadora: E selebrabas pampallín?
María: Eu nunca o selebrei, pero si, selebrábase aquí. Si. Eu non, era 
máis cousa de, o do pampallín xa  era máis ben cousa de rapases, dos 
homes; as rapasas, pampallín,  pouco. Eu non, eu nunca fun ó pampallín. 
Xuntaban leña  e despois que empesaron… así que  empesou a haber 
moitos coches, que antes había menos, pero dábanlle rodas dos coches, 
nos gharaghes e eso, rodas que non lle valían e xuntábanas e despois 
fasían o pampallín, aí… na aghra, e ardía… o que podían, a leña que 
tiñan para arder.
Entrevistadora: Por aquí había outros sitios onde fasían pampallín?
María: Ai, desde aquí, fasíano en Entines, fasíano en Coiradas… 
Antes… antighuamente, fasíano en tódolos lughares, eh. Desde aquí, de 
noite, víanse as laradas alá de frente en Entines e por aquí. Ahora xa non 
fan nada deso, van para outras cousas peores. E aquí destas parroquias 
que hai darredor,si. E en Berres tamén supoño que tamén o faserían, en 
Lantarou e por aí. Si. Ahora, este ano, xa non... Creo que xa non o fixo 
ninguén. E o ano pasado, ó mellor alí catro rapases, aquí xa non hai, que  
ahora xa non hai rapases.
Entrevistadora: Mira, e comentábame que  de pequena lle puxeran 
loito, non? Cónteme esa historia.
María:  Si, a min, si; a min... eu, cando eu tiña sete anos e Manolo tiña 
tres, morreron meus pais. 
Entrevistadora: E puxéronvos luto?
María: Daquela poñíase luto ós rapases anque foran pequenos. El 
pequeniño, non botaba máis alto que esto, e con un pantalonsiño corto, 
neghro, calsetíns e unha blusiña neghra. Paresíamos dous corvos. Eu, de 
arriba a baixo. Era maior ca el. Maior! vaia por Dios, catro anos, pero… 
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non che podo disir o tempo que non me acordo pero  xe cadra estaría 
un ano, ou máis dun ano, sabe Dios. Hai tantos anos! Pero acórdome 
que antes morrera miña abuela e xa me puxeran un vestidiño de… un 
vestidiño de crespón, que era o fondo neghro e uns lunariños blancos. 
De sinco anos, para o luto de miña abuela
Entrevistadora: Como se facía a petición de man?
María: Veu el e mais… acórdome que era unha noite de chuvia, de 
tanta chuvia… e xa pensamos, eu xa pensei que non viñan, porque era, 
había un cacho de noite e... e era unha chuvia, era unha chuvia que 
metía medo, e despois viñeron no coche do Viro, no coche de Quin do 
Viro, que andaba de taxista; e veu el e mais seu pai; miña soghra, non; 
aínda non foi á voda. Á miña voda foron os irmáns del, e… e as irmáns 
e… alghúns vesiños foron. Eu non sei se éramos… seríamos cuarenta, 
eu non sei se seríamos.
Entrevistadora: Que lle reghalaron?
María: Pois reghaláronme máis ou menos coma ahora. Tuvera unha 
cubertería, tuvera unha cristalería e tuvera alghunhas cousas de cama… 
E así… Máis ou menos coma ahora. Ahora hai máis cousas de… de… 
de detalles e eso… pero... antes eran cousas máis prácticas. Pero bueno, 
para os que éramos, aínda tuvéramos. E así.
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Entrevistadora: E como é eso que pinchaba vostede a xente?
María: Pois pinchábaa porque, a min a medisina ghustoume siempre. 
Eu, se pudera estudiar unha carreira, era o que iba faser. Faser curas… 
por aquí, cortábase calquera e xa viña, e viña para que lle fixera curas. 
E faser curas e curar enfermos na cama…e mais cando morría a xente 
iba siempre para vestila e… vestila  e mais a algunha faserlle as últimas 
curas. Cando morría alghén chamábanme, “Maruja, ven que morreu 
fulano, ven para…”; e claro, eu axudaba. Tamén pasei moitas, pasaron 
moitas cousas por min… e despois… e como pasaron moitas cousas 
por min, unha  máis… despois era unha máis. Como xa vestira tantos 
na miña casa…; vestín miñas tías todas; miñas tías,  siempre desde 
pequena, morreron meus abuelos e todo eso, disíanme: “Ven para 
aquí, ven axudarnos”; sempre me foron enseñando… que non… eso, 
anque non aprendera, non fasía falta ninghuna, pero elas… Tuven que 
aprende-lo bo e mailo  malo.
Entrevistadora: E era frecuente que houbera quen dera por aí 
inxeccións á xente tamén?
María: Si, si, si… si. Que antes había moitas… moitas pulmonías 
e moitas cousas desas e… os antibióticos había que dalos cada oito 
horas, e os médicos non che viñan… nin había os practicantes. E había 
pouco quen che viñera á casa e para dar inyeccións, menos. E eu, a min 
ghustábame moito. Empeseinas a dar a unha tía miña, que tuvo un tifus, 
que había que pinchala tódolos días.
Entrevistadora: E quen lle ensinou?
María: Aprendín eu porque tiña ghana eu e un día díxenlle… estaba 
don Jesús e díxenlle don Jesús: “Hoxe podíalla dar eu”; “Ai pois dá”; 
“Pois voulla dar eu e usté mire como lla dou”. E bueno, desde aquel día 
xa a dei sempre: a rapasiños , a ghrandes, a vellos, a novos , a todos. O 
máis mal era cando eran destas de cada oito horas e ter que levantarte 
de noite, e andaba co cacharriño, co cacharro de ferve-la xirinca. Era 
un taxiño pequeniño e…, que me cabía a xerinca ca… con todos, cas 
aghullas e con todo; fervíao e xa iba co cacharro na man, polo lughar 
arriba. E así.
Entrevistadora: Mire, e cando morría alghén nunha aldea, como se 
fasía?

María: A caixa de defuntos íbamo-la buscar a Berres, á cabesa; desde 
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aquí a Berres; despois púxoa Enrique alí… donde é ahora a casa do 
Micaelo, fora antes de un que se chamaba Enrique que... se casou cunha 
de Boel,el era de alí de… nasera na Serra de Baixo e… e tíñaaas el a 
vender. Pero antes, antes íbamos a Berres. Señor Inosente, o vello, o 
pai de… de Visente e mais de Avelino, pois fasíaas señor Inosente  e 
despois quedou Visente con eso. E íbamolas buscar a Berres; íbamos 
dúas ou tres mulleres, traíamolas na cabesa. Un pouco, unha; outro 
pouco, outra. E… se era de noite iba un home con nós. Pero dúas, dúas 
ou tres íbamos siempre porque… ahora faseranas de… de máis cativo, 
pero daquela pesaban abondo desde alá. E aínda me acordo dun vello 
que había aquí en Boel, que a foi encarghar de vivo e deixoulla pagha 
e todo, eh.
Entrevistadora: E durante a noite, como se fasía a vela, como se 
pasaba?
María: Pois á noite había máis xente que ahora, filla. Estaba a casa 
chea, e quedábamos uns vesiños para os outros e… home, nunha máis 
xente que noutras, pero nunca quedaban os da casa solos. E ahora, xa… 
ahora xa se fan nas casas que se fan no tanatorio. Aí polas dúas  tres da 
mañán, que ahora xa moi poucos se velan na casa, pero os que se velan 
tamen xa aí polas dúas tres, serran a porta.
Entrevistadora:  E unha vez que levaban o difunto da casa…?
María: Ai, por aí arriba, miña filla, por aí, por eses montes arriba, 
que íbase salir… íbase salir a… a Outes, alí a… a serca, por detrás 
da casa de Etelvina, da... non sabes? Pois... subíamo-la Corroucheira, 
subíamo-la Carroucheira e levábamo-las ghallas estas... Eso no último, 
despois, nos últimos anos; que antes era todo… cunhas cordas e un… 
poñíanlle unhas cordas por baixo, pola parte de baixo da caixa, unhas 
diante e outras atrás e metíanlle así… un pau, as cordas cunha asa, e 
metíanlle un pau dun lado ó outro, e un home deste lado e outro… 
para subir por alá enriba, eh, que aínda nin andando, eh, que nós..nós 
matábamos para ir á misa por esa... pola Corroucheira arriba. É así, a 
pique. É unha corredoira, un camiño cativo, bueno, estaba máis rosado, 
que… aquelábase máis , andábase máis que íbamos á misa e todo, que 
non tíñamos outro, e usábamolo máis… que ahora por ese camiño xa 
non se vai. E mais, se iban uns, había ese costumbre, se uns iban arriba, 
quedaban, quedaban dúas ou tres, limpaban a casa toda, armaban a 
habitasión e cando viñan de Outes tiñan a habitasión arreghlada toda 
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e todo preparado. Quedan dúas ou tres mulleres, ou catro. E así. Pero 
antes… antes había moita xente nas casas, que ahora non hai. Aquí hai 
moitas casas serradas, moitas, moitas. 
Entrevistadora: Cambiando de tema, como era o seu vestido de noiva?
María: Moi bonito. Era o fondo negro e tiñan un debuxiño….un 
debuxiño en malva, non claro, malva así burdeos, un debuxiño moi 
fino, e… e... tiña un modelo moi bonito. Pero foi feito, non o comprei 
feito, non o comprei feito, fíxomo unha modista. Fixomo, fíxéronmo en 
Noia, no Campo de Noia. Cosía moi ben aquela modista.
Entrevistadora: E donde selebraron o banquete de voda?
María: Na de Felisiano. O meu, na de Felisiano.
Entrevistadora: Que poñían de menú daquela, acórdase.
María: Nunha voda normal, o corriente, era un primeiro plato de 
pescado, cosido ou á plancha ou como fora; e despois un plato de carne 
e despois postre. E se acabó. E habían de ser así todas, porque…
Entrevistadora: E a que hora foi a súa voda?
María: Foi a… eu tuven que ir casar a Entines porque estaban fasendo 
a carretera de  Outes e era no… era o sete de disiembre, xa me dirás… 
no sesenta; foi no sesenta. E chovía e etaban fasendo a carretera e non 
podían ir os coches a Outes. Falamos co cura e casounos, o noso cura 
pero en Entines. Fomos no coche, nós no coche do Viro e, daquela xa 
iba o noivo, aínda iba o noivo e maila novia xuntos. Daquela viña o 
novio buscala á casa, fora andando, fora non coche e... e no... nós fomos 
no coche que non íbamos ir a andar a Entines. E o cura, á hora que nós 
queríamos casar tuvera… tiña un funeral en Entines e dixo: “Pois vinde 
casar a Entines”; a Outes non se atravesaba, nin os coches iban, e dixo: 
“Xa teño un funeral en Entines e cásovos alá”. E casamos alá.
Sería a unha da tarde, por aí, porque foi despois do funeral. E despois 
viñemos para a de Felisiano. E así. E despois, á noite, fomos de viaxe. 
Fomos... durmimos nun hotel en Santiagho e despois fomos á Coruña, 
e estuvemos en Coruña dous días. E despois fomos a Ferrol, que estaba 
un amigho de... un chaval de Noia que era moi amigho del na marina, 
no servisio; fómolo visitar. E despois xa viñemos para  a casiña. Ai! 
estuvemos en Vigho. E viñémonos para a casiña que había poucos 
cartos para ghastar.
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Entrevistamos a
Manuel Silva Pais
e a Carmen Gómez Núñez

Manuel: Por onde empesamos logho, pola escuela?
Entrevistadora:  Veña, pola escola, entón.
Manuel: Pois… á escuela fun a San Cristóbal, na parroquia de Coiro, 
ayuntamiento de Masaricos, claro. E… había un maestro daquela… 
que era catalán… casara cunha chavala das Touzas que se chamaba 
Teadora… e puña escuela alí, nunha casiña que tiña o finado de meu 
pai… peghada á casa de Ghabino mismo, que ahora, xustamente, esa 
casa tena o Ghabino. E púñaa alí; as mesas era por ensima de dúas 
pedras, o día que quentaba o sol, alí nun… nun escampado que había. 
Fóra. Alí estudiábamos, ensima das pedras. E cando chovía íbamos para 
alí e estábamos… tíñamos unha mesa a todo largho da casucha… unha 
casuchiña coma unha corte. E… o  home… enseñaba bastante ben, pero 
a situasión era tan cativa, que eu moitas veses, e ves de ir á escuela, 
mandábanme cas ovellas. E tiña que ir cas ovellas. Éramos sete irmáns, 
o único que aprendeu algho… foi o máis vello, chamábase José María,  
de ser a generasión do mundo de ahora, aquel era un periodista. Era 
unha marabilla… como cantaba… e mais como aditaba as cousas… 
pero… como a situasión era así… Aquel aprendeu, cheghaba a faser 
unha partixa, unha partilla, como fan ahora os peritos, coma un perito, 
tranquilamente; fasía documentos. El… era… pero, ó final, como a 
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generasión daquel tempo era así… había que ir ó batume, estrar vacas, 
andar con crabas e ovellas. Bah; non se iba a parte ningunha. Nin se foi.
Entrevistadora: Cantos anos, hasta que anos estudiou usté?
Manuel: Eu non estudiei nada. Fun, fun unha semana ou dúas a ese 
maestro; e despois ven outro de… de Rafael de Sande; non sei te 
recordarás, non? que era o Rafael de Sande un… un aprendís, pero 
dábanos clase coma o finado de Trillo. E daquel tamén tivemos... pero 
quinse días máis ou menos. Eu donde aprendín case que a escribir foi 
aínda ó servisio. Funme aplicando eu… porque lle quería escribir á 
mosa. Ademais, tiven a fortuna, fortuna ningunha, pero tiven como 
se tivera un… unha coma unha recomendasión; estiven case sen faser 
nada namais que coidándolle o cabalo a… a este prínsipe amais ó fillo 
do general. Cuidándolle os cabalos. A este prínsipe, cantas veses! A 
este! Ó prin… ó rei, muller, ó rei. Ó rei. Era prínsipe daquela. Estaba 
estudiando na academia en Saraghosa, na academia general. Era o 
prin… era o prínsipe, pero era o rei. Aínda é tres anos , máis ve… máis 
nova ca min. Tres ou máis. Aínda fixo este día satenta e sinco. Satenta 
e sinco. Eu teño satenta e oito. E o tempo que tiña libre iña para pé 
dun, que estudiara hasta ser case ser cura, que era da Carreira de Coiro, 
chamábase José e el ensinábame. Fun aprendendo así, malamente. E así 
case todos quedamos sin aprender nada.
Entrevistadora: E iban moitos rapases alí á escuela donde usté estaba?
Manuel: Bueno, daquela había… porque case que era uhna generación 
de que houbo… menos de seis sete non tiña ningún matrimonio. Poise… 
habería uns trinta ou cuarenta entre tres ou catro aldeas namais. Eh?. E 
así. Así foi a nosa vida.
Entrevistadora: De onde iban á escola alí?
Manuel: Chamábase San Cristobo; era na parroquia de Coiro. Iban de 
Esperante, Vilar de Costa, Currubedo… e San Cristobo. Os outros iban 
a Coiro, que estaba a sinco quilómetros a escuela nacional.
Entrevistadora: E a escuela que usté iba era de pagho ou era nacional?
Manuel: No, no, no; esa era de pagha. Un fulano que se dedicaba a 
eso para ghanar algho. De nasional, nada. Nasional en Coiro. pa o 
matrimonio comer; dábanlle do porquiño, dábanlle boroa… ovos. En 
fin, o que tiñan. Que daquela había miseria case pa todos. É verdá.
Entrevistadora: Era moi frecuente que lle deran cousas ós maestros?
Manuel: Si. Si. Si. Máis ben aínda eso que cartos. Porque cartos non 
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había tampouco. Non cobraba un vello e non había jubilación pa nadie. 
O tabaco había que o buscar ó estanco a, pra meu avó, pero… por 
rasión. O... o aseite viña por rasión; tamén había que paghar… cartillas 
de rasionamento. Nada! Era moita miseria que había daquela.
Entrevistadora: E usté en que traballou?
Manuel: Eu non traballei en nada. Namais que, andei polo monte 
adiante correndo detrás de catro eghuas e cas ovellas. A cabalo do 
cabalo. Xa andei cos soquiños antes. Pero cando xa era un pouquiño 
máis ghrande, xa a cabalo dun cabalo. Como fan a rapa das bestas… 
corren atrás delas. Esa foi a miña.. a miña infansia foi case así. Despois, 
ó que me casei, tiven que vende-lo cabalo amailas eghuas. Tiña que 
abandonar porque ela tamén, por desfortuna case estaba sola. E así. 
Atravesei esas brañas…. esas brañas co aquel así; cando había, cando 
non había traíase un tisón de leña… un tisón ghordo e víñase; hasta San 
Cristobo teño vido moitas veses
Interlocutora: Pero na eghua tamén viñas, ou non?
Manuel: Ai, na eghua… pero non deixaban. Aaah! a eghua daquela 
era do pai e… doíalle o animal, máis que o fillo. Hoxe cómpraselle un 
coche de seis ou sete millóns, para ir ás mosas. Pero daquela nin a eghua 
se podía levar ás mosas. A andar. Por eso, por eso casamos todos serca.
Entrevistadora: E canto tempo fostes mosos?
Manuel: Bueno… empesei sedo a ser moso. Ós desaoito anos xa era… 
xa era moso. E ás mosas… vin, cunha prima desta unha temporada, pero 
non me quixo; e despois menos mal que esta considerouse do pecado 
que me fixera a curmán… e quíxome ela. Botaríamos catro ou sinco 
anos. Catro anos botaríamos, máis ou menos... Ela, non sei como fora… 
houbo unha cousa que non viña moito ó caso naquel tempo: caeu en 
estado, ho. Ó caer en estado… E resulta que, daquela, tiñan a norma, no 
lughar de Mirás, as mosas que quedaran así en estado, tiñan que casar 
de noite. E fomos falar co defunto de don José, que era o... era o Bercho 
de Abelleria… e asetou fase-lo casamento de noite. Ah! Era ás sinco da 
mañán. El, o probe, poñíaselle mal levantarse, naturalmente. Non, pero 
bueno, había unha confiansa na… na familia. E mais queríalle moi ben 
a todos de Mirás. Que se lle paghaba unha renda moi boa… de trigho, 
ó final do ano, por cada matrimonio ou por cada casa. Bueno, pero o 
casamento foi de noite e foi unha irmán miña de madriña e un cuñado, 
un irmán dela, de padriño. Pero case houbo ser un… un cachondeo. 
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Casamos e andaban os morseghos… pola ighlesia… puurrr… e un 
condenado ven e  bateume no peito. E estábamos para disir o casamento 
e eu aperteille a barrigha; e el empesou a craiar coma un rato mismo: iih 
iih  iih… E o meu cuñado botouse a rir que case… case tíñamos que vir 
sin casar. A Outes a andar, de noite. Vin eu dalá e fun canda ela pa… pa 
baixo. Fomos xuntos pa baixo. E eu troughen miña irmán canda min, 
que era a madriña. Os catro. Daquela casaban todos, as de Mirás todas 
de noite. Sería plagha do demo!
Interlocutora: Como eran as regheifas?
Manuel: A regheifa era, ó casarse, pedíase ca regheifa… o bolo de 
pan, o boliño de pan. E a familia do matrimonio traía o boliño de 
pan; unha muller poñíao na cabesa e bailaban. Partían o pan, partían 
o pan en arrebandas… en anaquiños menos que esto,eh, e despois 
había un… un que o partía e veña repartilos. Coma… coma se fora dar 
recordatorios. Unha rebandiña a cada un. Aí é a regheifa. O novio, non 
cantaba. O novio que vai cantar. O novio estaba na casa se cadra con 
medo abondo… a que se agharraran, a que se agharraran e tivera que 
paghala a… Bueno! Había pau que metía medo. O novio collía medo 
que non quería que había… que houbese agharradeiras. Pero do resto… 
o novio non paghaba nada. Quen paghaba era o que… o que as levaba; 
o que as levaba, ese si que paghaba ben. Había sempre malladeiras. 
Porque claro, desafiábase. Disías un tal… igual se lle chamaba fillo 
de…de perra e falando e tal, e entonses había leña. Viñan de Loios, 
viñan de Ghimaré, de Valladares. Xuntábase a xente, a mosedá toda na 
porta dos novios. E iña un fulano cantando e... e… disía, Caxelo disía 
sempre: “Sardinas en escabeche, se acabaron de senar, señores, que 
le aproveche”. E despois, pedían se había pan. Disían: “Pan hai, sitio, 
non”. E o sitio tiñan que buscalo. Á mosedá. Pero o sitio non se lle daba, 
por se acaso había follón. No sitio no que se lle daba era o que paghaba, 
eh. E xa tiña responsabilidá por da-lo sitio pa… po jaleo.  E así.
Carmen: Como lle cantabas a Jesús de Currubedo?
Manuel: E a Jesús de Currubedo dixérame, chamábase Piñeiro, 
dixérame que estaba moi cansado de apaña-la herba seca; e eu díxenlle:” 
Que demonio has de ter ti, que ti xa non tes herbales. E se tes alghún 
pouquiño, vólvenseche matorrales”. Así… Un xastre era de Vilar de 
Costa, que éramos vesiños, e dixo: “ vou andar moi amodiño (amodiño 
xa tiña que andar que era coxo)  vou andar moi amodiño, pois estouche 
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ben contento que canto con Manolo do Campiño”. 
Entrevistadora: E que reghalos vos fixeron na voda? logho?
Manuel: Reghalos? Reghalos? Alabado sea! Eu non teño ningún. 
Ningún! Que reghalos vou ter. Ningún. Vaia por Dios! Daquela 
reghalos?! Tampouco non invitei a ninguén! Era un poblema a vida 
daquela. Pero moito millor que, que  min non… non fasía ninguén. 
Nós xa éramos probes. Era unha familia daquela… estábamos moi… Ó 
morrer seu pai, cando morreu, e súa nai quedar soa con catro criaturas… 
non había vantaxes ninghunha. E entonses…
Entrevistadora: E cando morría alghún familiar, como se fasía?
Manuel: E… bueno. Pois cando morría alghún familiar xuntá, víñase 
para pé deles, a pé da familia. Coma ahora. Ai! A caixa iñan dúas ou 
tres mulleres do lughar buscala a Berres ou a Valadares ou a... a onde a 
houbera. Máis ben a Berres. Eu acordo a Berres. Dúas mulleres. Ó final 
tívoas o Paxareiro pero, bueno, moito despois. E … en fin…. A cousa 
era toda así.E ós familiares iñan dous homes; dous ou tres, da aldea, 
avisar: Leva recado alí, alí, alí…; a fulano e a mencano. Por todo. A 
noite pois pasábala aí. A xente toda xunta, e a familia toda. E maila 
xente de fóra. Todos aí velando. Inda, moitas veses inda moitos de máis 
se armaban conversa aí, era coma se fora unha feira. Moi mal feito. 
O que vai para unha vela, aínda que non vaia para chorar e non teña 
sentimento, sabe que hai alghén na casa que o ten. Inda que a persona 
vala ben pouco, é unha persona da casa e non se debe ir faser festas, ho.
Entrevistadora: E despois, para leva-lo difunto á ighlesia, quen o 
levaba?
Manuel: Levábase nunha corda, ou dúas cordas, coma que leva 
unha pedra á palicuerda. E levábase á palicuerda hasta Outes. Íñase 
remudando, “Para, que aghora levo eu”. E entraban catro homes máis; 
e salían aqueles. Cando había! Que dunha ves, que morreu aquí un, 
andaban botando o trigho, na aghra… e non se fixo caso do entierro; 
cheghou o finado do cura, eu estaba comendo pa salir, e vén o cura 
chamar:” eh, este home… está só, quen o leva?” Eu fun. E foron uns 
cuantos rapases. Cheghando ó Castelo, hasta o Castelo levábao por un 
lado un irmán e era rapás, e alí remudou unha muller.
Entrevistadora: Desde aquí ibas á romería de San Campio?
Manuel: Se íbamos á romería de San Campio? Eu non fun nunca, que 
disque había xesteira e eu tiña medo a perderme. Eu que sei. Dixeron 
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sempre que había xesteira! E eu…se vou á xesteira ighual me perdo.
Entrevistadora: Pero ó Socorro a Mirás iría?
Carmen: Tocaban os Beiros sempre, a orquesta dos Beiros, tocaba 
sempre no Socorro. Ai! Tocou, polo menos catro ou sinco anos tocou 
seghido, eh?
Entrevistadora: De donde son?
Manuel: De Noia. A orquesta dos Beiros. Nona acordas? Non, non. 
Cantaba, tiña un… unhe animador que era ghitano. Era moreno. E 
fasía o de borracho, alí no parque e fasía que caía; e, ca botella así, 
disía: “Sabino, tabernero, ya sabes que me emborrachas con tu maldito 
veneno”. E cantaba moi ben. Disía, como disía? “A… as rapasas de 
Mirás, as rapasas, as mulleres de Mirás, que troula máis arrichada, 
deixan os netos na casa para ir á fouleada”.
Entrevistadora: E viña moita xente á romería?
Manuel: Viña. Foi unha romería sempre de moita importancia. Quisá 
máis que ahora; moita máis que ahora. Bueno, viña de aquí polos 
arredores pero tamén viña de Esteiro; e de… de aquí de baixo. Do 
Freixo. De aí viñan porque, ofresíanse.
Entrevistadora: Comía a xente na romería?
Manuel: Si, si. A de fóra máis ben xa se… traía de comer da casa, as 
súas empanadas. O que podía. E comían por aí nos campos, por aí. 
Daquela si que botaban os cabalos ás xesteiras! Pa comer!
Entrevistadora: E a que hora empesaba a romería? 
Manuel: Bueno, empesaba á… á tarde, pero non de noite, eh? non de 
noite. Á tarde xa empesaba a tocar e fuera. Ai! Estaba moi ben! Quen 
pudera volver a aquel tempo! Bailando con esta e vén o ghuardia sivil 
se lle permitía. Eu collín… estaba bailando diante da porta do Socorro 
mismo; e vén o ghuardia, que estaban sempre, estaban sempre unha 
parexa de ghuardias siviles para ver.. o que podía pasar… se había leña, 
actuar. Amais para parar a romería ó final se lle paresía a eles.
Entrevistadora: Estaba bailando con ela e veu un ghuardia…
Manuel: Vén o ghuardia e díxome se lle permitía, que daquela había 
eso, deixar a mosa para bailar. Eu collín unha de nervios. Dixen: “Xa non 
ma deixa máis. Xa non ma deixa máis”. Despois deixou, que despois… 
despois deixoua que parou a orquesta. E ó parar xa a tuvo que deixar.
Entrevistadora: E cando lle disía o permitía podíalle disir que non?
Manuel: Aínda non se lle podía disir  a outro calquera. Disirlle que era 
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mosa túa e disía: “Para, que se é mosa túa xa as levas aghora”. E xa che 
carghaban. Tiñas que deixar. Nada. Non valía disir daquela que era túa 
mosa. Caa.
Entrevistadora: E vós por aquí selebrabas o pampallín?
Manuel: Noon.
Entrevistadora: E non fasías tampouco o que se chama a linterna?
Manuel: Ai! A linterna, si.Era polo San Xoán, polo vintecatro. Si, ho. 
Xuntábase a leña, un carro de leña ou dous, que a outra fasía falta para, 
para faser de comer xa na había… e veña, xuntábase a leña; bota leña 
aí. E panderetas e bailar. Cantábase para alí… e veña. Pero nada de... Á 
linterna non se lle cantaba nada.
Entrevistadora: E non botabas aghua bendita nas leiras?
Manuel: Ah! Pola mañán. E aquela noite non se iba á cama,eh. E pola 
mañán, bota-la aghua bendita, e as herbas de San Xoán,para ghardalas, 
para faser remedios. Esas herbas masaroqueiras, unha herba cativa, 
unha herba salvaje, pero… era moi boa. E ghardábase a herbiña, disque 
era pa… pa… pa enfermedades, para lava-los ollos con elas.
Entrevistadora: E usté, viaxaba algho, iba a alghún sitio cando era 
novo?
Manuel: Eu non iba máis nada… Fun a Noia unha ves,pero tan mala 
sorte tiven, que se iña a andar aquí polo, polo Cruseiro; iña pola Carballa 
e, baixaba por baixo de Outón, íñase por aí a andar,po raquí por fóra 
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deste monte, ó Cruseiro… e á Barquiña. E despois viña un barquiño 
busca-la xente alí.  E ala. E fun a San Marcos. Con tan mala sorte, 
que baixando aquí no Cristo de Pombeiros, había barro nos camiños, 
e levaba o traxiño novo… e escurrín! No barro, e xa fun todo pintado, 
como se levara… un salapismo de brea. Como se fora pintado con 
sera. Leveia solapa toda. Cheghei á Barquiña, lavei e lavei, pero…
Fun todo molladiño pa Noia. Menos mal…que estaba un día quente… 
e foime enxughando a roupiña ó lombo. Pro ghusto no tiven moito. 
Con aquela roupa mollada ó lombo! E… e á noite volver outra ves no 
barquiño. Tira! E a andar pa riba! Non había coches nin nada. Había, 
creo que había un… un que se chamaba o Santa Crus. Inda non sei se 
o haberá. Eu acordo daquela, na Serra, non había máis que un coche 
de punto, que era... o Viro. Un coche, que aghora nos hai, unha DKV; 
daqueles modernos que había antes, un cochiño neghro. Un tío meu 
doulle un cólico de noite, e collérono entre catro nunha escada, desde a 
parroquia de Coiro e levárono á Serra. E levouo, ese tal Viro, creo que 
era Alejandro; levouo no coche e díxolle: “ Non lle dighas a meu pai o 
tempo que me levou”. Porque el andou… andou a tope. “ Non lle dighas 
a meu pai o tempo que me levou”. E levárono atado cunha corda nunha 
escada. E logho. Así. Nunha escada por aí, por fóra da casa de Baiñán, 
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e pola aghra… Tira. Hasta a Serra. Nunha escada. Era así daquela. Que 
non viña, a carretera non viña aínda aquí, eh. Alá abaixo ó Abelande. E 
a unha cando iba para dar a lus e, entonses, claro,levánoa alí, ó coche, 
pa colle-lo coche embaixo, no carro das vacas, nun colchón, unha pouca 
palla e levánoa alí.
Entrevistadora: Usté a onde foi á escuela?
Carmen: Eu á escuela fun pouco. Fun aquí ó defunto de Trillo. Eu hasta 
non fun a Moledo. Fun pouco porque… tiña nove anos cando morreu 
meu pai e.. e.. e que che parese que iba ir á escola. Meus irmáns eran 
menos. E que había de ir á escuela? Á escuela tiña ghana de  ir brava, 
pero… non tiña tempo.
Entrevistadora: E cando morreu seu pai puxéronlle luto?
Carmen: Puxeron, muller, puxeron. Era así. Puxéronme luto, luto 
serrado. Con nove anos.. dous anos ou tres. Ti mira que tontería… 
porque… pa que?
Entrevistadora: E usté sabe como fasían antes de coser o pan no medio 
das ascuas?
Carmen: Ai, si. O bolo do lar. Fasíase unha larada, fasíase o maxasiño, 
e botábase alí, varríase aquelo todo, quedaba o fondo das pedras blanca, 
e despois por riba, botábase unhas follas de coles. E por riba, aquel 
rescaldo e aquela borralla toda… botábaselle por riba. E cosía así. Era 
increíble, eh. E sabía moi ben. Ese era o bolo do lar. Aquí no lughar 
había moito quen o fasía, o bolo do lar. Tiñan forno, pero se cadra non 
tiñan boroa e…  e entonses agharraban e fasían así o maxeso e veña, 
fasían o bolo do lar. Non era mi ghrande, muller; se non, non cosía.
Entrevistadora: E en Semana Santa, como fasían?
Manuel: E en Semana Santa había quen iba busca-lo papel á ighlesia 
pra… non se podía comer carne tódolos días. Había, había os días 
reservados. Non sei se era ó viernes e mailos martes, que non se podía 
comer carne. Era dous días ou tres. E iñan busca-los papeles ó cura, que 
lle chamaban a buda, e paghábase… non sei se era, se era unha peseta 
se canto era. Nós non fomos nunca. 
Entrevistadora: E cantabas, como se fora calquera época ou estaba 
prohibido por ser Semana Santa?
Carmen: Bueno, pola Semana Santa moito non cantábamos. Non. 
“Non se pode cantar, eh, non se pode cantar”. Nós marchábamos para 
aí para baixo, cara os Pousos, e nós cantábamo-lo mesmo. Pero se… 
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ighual… que non nos visen nosos pais, eh.Claro que nos berraban... se 
cantábamos… que non podíamos cantar porque … estaba Jesucristo 
morto.
Entrevistadora: Usté cre que se cambiou para ben ou para mal?
Carmen: Cambiou para ben. Ahora non sei para onde irá.
Entrevistadora: Non cre que antes había algho mellor que ahora? 
Alghunha cousa?
Carmen: Ai, había. Había outra unión, outro cariño ca xente. Que non 
hai ahora, eh. Entre familia, na casa, había outro, había outro cariño, 
había outro respecto. Que ahora non hai respecto, non hai cariño, non 
hai nada. Ou, ou ti non ves que é así? É. É que é, eh. Non había máis que 
aquelo e aghuantábase con aquelo que había e… habíao que repartir. 
Non quedaba máis remedio. E hoxe… vai boa! Vai, ho, vai.
Manuel: O compango do tousiño… Ó… ó comer, daquela  pois non 
había máis nada cando se botaba… unha mincalla de, de  carne de 
porco… ó caldo, púñase aí nun plato, e cortábase a rasión pa cada un. Un 
anaquiño coma este. E… e veña! Comíase nunha cunca de barro,pero 
o tousiño iña á cunca de barro, non había plato nin nada. Sacábase de 
aquí, de onde foi partido, e á cunca de barro; e alí… comíase o tousiño 
coma se fora aseite. E non fasía mal. A xente, o que comía tousiño… 
Entrevistadora: Para ir traballar levantábasvos sedo ou a que hora?
Manuel: Para traballar? Depende. Pero normalmente case sedo. Eu 
tiña un pai, que era moi… moi bo pai, coma unha chea deles, pero á 
hora, asexábame tan ben a hora que cheghaba… e  o día que cheghaba 
tarde, era cando me disía: “Vamooos”. Alghunha ves estaba cambiando 
a roupiña: “Vamooos”.
Entrevistadora: Eso quere disir que viña moi tarde tamén!
Manuel: Non. Sobre as tres catro. Pero era para ir a Muros, ó mellor 
buscar, axudarlle a buscar beserros, que trataba neso. E  andábase 
de noite. Íñamos de noite hasta Abelleira… Levábase unha linterna. 
Chamábase unha linterna, de…de… ou de carburo, ou de aseite; cunha 
arghola aí, levábase por aí. Catro cristales. Unha linterna desas. E … 
era co que se andaba. E mais en aghosto cando se sachaba, nos mes de 
aghosto, xa poucas veses sachaba,pasabas catro sachos ó millo… catro 
ou os que quixera. E veña… a sachar. Eu alghunha ves iña para sachar,e 
quedaba…  trucado. E veña, a sachar. A vida… a vida daquela… xa non 
volve. Pero, mira, haberá fame abonda, pero traballar coma daquela non 
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traballa máis ninguén.
Entrevistadora: Ibas á feira vós?
Manuel: Siii. Á Picota e á Serra. Andando!... e levando ghando, 
levando ghando preso aí e… gholpe para alí e gholpe pa aquí. Hasta que 
amansaban os animaliños. E… hasta a  Serra de Outes, se non vendías 
tiñas que traer outra ves pa riba, traelo outra ves pa casa a andar. E á 
feira de Valadares, tamén. 
Entrevistadora: Cando se deixou de faser a feira de Valadares?
Manuel: Ai! non cho podo disir, pero… hai máis de… de cuarenta 
anos. Haberá, haberá. Haberá máis de cuarenta. Eu aínda lle teño levado 
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a Hipólito alghún beserro vendido en Valadares, eh. Pero, poucos, eh. 
Pro, de calquera forma, que se nos puxo moi mal. Porque, porque de 
Mirás alí cheghaba o animal coma se fora brincando. Ah, pero á Picota 
e á Serra, cando cheghaba, xa se quería deitar. Xa non tiña a misma 
venta que tiña en Valadares. E así. 
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Falamos das dificultades
da vida con Manuela Moledo 
Alborés, de 94 anos

Entrevistadora: A ver abuela, como se selebraba antes o pampallín, a 
queima das bruxas?
Manuela: A queima das bruxas… andaban queimando o día de cando 
era das bruxas, era un día coma outro calquera pero viñan por aí arriba 
cantando e con lume, con fachusiños, si.
Entrevistadora: Queimaban por aí?
Manuela: Non queimaban nada! Que habían de queimar! Levábanos 
en… iban en… en como era antes, pero antes eu, eu nunca queimei 
bruxas. Nunca fun, eh! por aí, nin andar tampouco. Nin os vin tampouco, 
a maise, disque estaba contra o Requeixiño, contra onde está aquela 
casa do Requeixiño pero eu non fun. Eu nada… eu que iba ir! Andaba 
a xornal casa por casa e estaba bastante cansada para vir para me deitar.
Entrevistadora: E o aghinaldo? Como se selebraba o aghinaldo?
Manuela: Ai! Eu non sei, miña filla, que eu nunca fun! Sentía cantar, 
si, sentía cantare… pero eu o que non sei é que cantaban aghora, era 
antes. Amais pasaban por aí arriba cantando os mosos, cantando os de 
Vara; pasan todos por aí arriba e van cantando pero eu non lle dou 
importansia. Van cantando cantares, non sabes? Arriba da nosa porta 
paraban, nesa porta daí paraban para can… para empesar a cantar, para 
non eu coller presión, porque me morrera o home, non sabes?
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Entrevistadora: E pedían algho? Andaban pedindo ou non? Ou sólo 
cantaban?
Manuela: No, no, no; pedir, non pedían nada. Andaban eles de voluntá, 
viñan pola aghra, xa pola aghra de Vara cantando, porque eran de Vara e 
de Albeida e viñan cantando pola aghra, e había millo e había de todo… 
balocas, e había de todo por alí abaixo, e viñeron… non viñeron polo 
lughar, viñeron… empesaron aí na porta da Tareca. Aí embaixo.
Entrevistadora: E as festas? Cando empesaban as festas?
Manuela: As festas habíaas como as hai aghora… Empesaban cando 
comías ás dose, empesaban á mañán. Empesaban pero non se iba a 
nincures, ho! Estábase na casa.
E eu non sei a que hora acababan, que eu non iba, que eu morrérame 
meu pai e eu non iba a festas. Eu poucas festas collín, que morreume 
dispois o home…
Entrevistadora: E ás festas como se iba vestido e así?
Manuela: E logho… íbase ca roupa nova, coño! cunha roupiña nova ou 
pensas que ibas despido? Todo o mundo tiña roupa nova, eh! Non sei 
se a terían mellor inda do que a tendes vós aghora. Iban ben vestidas. 
Eu tamén iba vestida ben, que tiña bos vestidos. Eu daquí a pouco 
estreneina sempre. Un vestidiño sempre para ir á… para ir a un… para 
ir a unha música, e uns sapatiños, ibas cuns sapatos ou cunhas botiñas, 
pero cas botiñas iba pouca xente antes, eh; iba máis de sapatos ou unhas 
sapatillas, unhas sapatillas ben noviñas, non sabes? Moitas veses. 
Pero non, eh… non había máis, non penses que había máis. Non volo 
conta túa nai? Ai carallo! Pois túa nai tamén colleu as verdes e mailas 
maduras, que non colleu sólo verdes.
Entrevistadora: Bueno, e ahora vamos falar das vodas.
Manuela: Das vodas? E logho como has de faser ti a voda? (risas) Ti 
faia ben, que antes as vodas fasíanse ben e comíase ben! Ou pensas 
que…! Quen tiña cartos fasíaa mellor, pero quen non os tiña tamén 
fasía… Eu non a fixen porque eu morreume meu pai. Ai, eu estuven 
sinco anos, miña filla! Sinco anos… sinco anos con el, e dispoise, 
morreume afoghadiño; dispois morreu afoghado o probe, que non o 
volvín ver máis.
Entrevistadora: E cando vos víades?
Manuela: Ai ós jueves e ós sábados, eses días xa nos víamos sempre. 
Eran os días de mosear. E tamén era o martes, pero eu o martes… non 
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quería tanto que eu andaba ó xornal polas casas e queríame deitar e eu; 
e dispois nada.
Entrevistadora: E como íbades e víñades ás festas? Ibas cos mosos?
Manuela: Cos mosos? Cos mosos… non salíamos da casa cos mosos! 
Os días das festas viñan eles dispous para onde estábanos nós, si 
estábanos na Serra… ou si estábanos alí no Cruseiro… preghuntaban 
por onde estábanos. De mais á casa… á casa tamén viñeron oh, que o 
meu á porta veu, na casa de miña nai, pero dispous como morreu meu 
irmán do Freixo e todo, eu dispous díxenlle que non volvese.
Entrevistadora: Pero cando vos víades?
Manuela: Cando nos víamos? Viña el ó Requeixiño, a aquela casa que 
está sola no Requeixiño, que eu iba traballar alí, e viña e dispous traíame 
aquí que el tiña que larghar á noite e tiña medo por Tavilo arriba, por 
aquel sitiño que hai alí sin casas e víñame traer el.
Entrevistadora: A ver, fixestes despedida de solteira?
Manuela: E logho hai que pedir! Ou ti vas casar cun home que non che 
pida!
Entrevistadora: Noon! Se fixestes ti despedida de solteira.
Manuela: Ai, non. Eu nona fixen que non tiña cartos, pero hóuboa quena 
fixo… todo o mundo a fixo, pero eu como tiña que busca-los cartos… 
eu nona fixen. Dixen que non a fasía que tamén había pouquiño que 
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morrera meu pai, non sabes? E dispous eu díxenlle que nona fasía.
Entrevistadora: E cando anunsiástedes ti e mais o teu home que vos 
ibades casar? Como llo dixestes á xente que íbades casar?
Manuela: Ai eu á xente non lle dixen nada, ou pensas que iba andar 
polo lughare disindo. Eu… sabíano os da casa, os que estaban na casa 
de miña nai.
Entrevistadora: Logho á voda non vos foi nadie?
Manuela: Non que xa non chamamos, fóronnos acompañare hasta a 
ighlesia e dispous cada un foi para a súa casa, non sabes?
Entrevistadora: E como che dixo… como che colleu á man para casar?
Manuela: Non me colleu a man, coño! Que mo dixo! “Mira eu… non 
podemos estar máis solteiros” que había sinco anos que estábanos 
solteiros, e díxenlle eu “Pero inda me parese mui sedo para casar, por 
meu pai”. E díxenllo a miña nai e dixo  “Miña filla, para casare, non 
fasendo voda…”, e díxenlle eu “Voda, como hei de fasere morréndome 
meu pai e vou ir para o sementerio”, e… e díxenllo e casamos e na 
máis! Xa non fixemos nada.
Entrevistadora: E con que roupa fostes para casar?
Manuela: Fun cunha roupa neghra boa, coño! A roupa tíñaa boa! 
Vestidos tíñaos bos, e inda non sei se non terei alghún. Era neghro 
porque eu tiña loito por meu pai.
Entrevistadora: E a que hora se fixo a voda?
Manuela: Voda non fixemos, coño!
Entrevistadora: Pero a que hora vos casou o cura?
Manuela: Ás dose, ás dose ou máis tarde…
Entrevistadora: E ahora vamos falar da escuela.
Manuela: Da escuela, a escuela para min… eu xa non fun a ela. Eu xa 
non fun nada. Nada, porque eu despous casouse… morreu meu irmán 
do Freixo, que tuven dous casados no Freixo e morreronme os dous.
Entrevistadora: Entonses non fostes á escuela, nin sabías como eran 
os profesores, nin nada, non?
Manuela: Sabía coño, sabía! Que iba ó outamiento, a escuela estaba no 
outamiento, e iba… iba á escuela pero non aprendín! Non fun capás de 
aprendere. Dispouse tuven que salir.
Entrevistadora: E ahora vamos falar dos velatorios. Canto tempo se 
poñía luto por unha persona que morría?
Manuela: Ai! cada un poñía o que quería, alghún inda no poría, alghún 
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no puxo, alghún inda no puña. Pero eu túveno daquí a pouco toda a 
vida porque me morreron uns, morreron moutros, e dipous eu quedei co 
luto sempre, non comprendes? Dispous caseime e morreume o home e 
téñoo para sempre jamás.
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Sabemos que é
casar por poderes
con Pedro e Dominga 

Entrevistadora: Entonces, que era casar por poder?
Pedro e Dominga: Casar por poder, pois era, eu teño que casar 
alá con outra persona e el ten que casar aquí con outra e manda-los 
papeles co que estamos casados; el xa podía ir para Venesuela, pero a 
min representoume meu cuñado, pero casei con el. El estaba aquí, en 
España. E para alá non podía ir, senón que fora casado, que no deixaban 
entrar. E eu para vir a aquí, e  casar aquí, despois no deixaban entrar a 
el. Pero reclamándoo... El tuvo que ir aquí a moitos sitios,  a Santiagho, 
ó obispo, a buscar testighos; eu túvenos que buscar alá; el tuvo que 
buscalos aquí; el casou aquí, eu casei alá. Eu tamén tiña que lle mandar 
moitos papeles para el para acá, que no me daban a min alá, eh, para el, 
tardaban muchísimo, tardamos para me dar os papeles e...., tardamos 
aínda desde abril que casamos hasta diciembre. Eu levaba  un vestidito 
corto, un sombrerito na cabesa, iba así, como si fora..., non iba de largo, 
porque como iba a ir de largo? Non tiña novio! Pero eu levei padriños 
e un novio, que me representou meu cuñado. Realmente unha voda; 
tuvo que ser unha voda, igualito, casar a aquela hora, casounos o cura 
a aquela hora, despois dalí pois fixemos unha pequena reunión; foi na 
casa, viñeron todos os conocidos, houbo un brindis, unha reunionsita, 
unha cousa pequena. 
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Entrevistadora: E ti aquí non tuvestes nada ?
Pedro: No, no, casou ela solo; eu, non.
Entrevistadora: E despois cando el foi para alí non celebrastes como 
se fora unha voda real?
Dominga: Non. Non, porque, a ver..., que mala suerte, que cando el 
desembarcou, xa chocamos ese mismo día, no aeropuerto abaixo, xa.... 
total alá era  tódolos días, todos os fines de semana eran vodas, porque 
non era coma aquí; os fin de semana íbamos de campo, comer de campo, 
ou a un lado ou a outro, non era coma aquí, entendes? 
Entrevistadora: Por que dis que antes non era así aquí?
Dominga: Bueno, aquí, antes aquí, non se iba a pasear nadie, máis que 
traballar, traballar, traballar, traballar e traballlar e leira, e leira, e leira 
e leira. Eu non traballaba na leira porque no me ghustaba, e non quería 
traballar nas leiras, eu iba coser, medio día iba a coser e medio día iba 
á escuela; e despois cando deixei de ir á escuela, iba a coser; e cando 
deixei de coser queríanme levar, para traballar. Eu protestaba. Hoxe 
ghústame; daquela non quería.
Entrevistadora: A onde fostes a escola?
Dominga: A San Ourente, ó de Piñeiras, a Piñeiras. Medio día iba coser, 
e medio día á escuela.
Entrevistadora: A onde ibas coser?
Dominga: Á Caballera; e íbamos moitas a cosere, íbanos moitas. Coser, 
bordar a máquina; que eu despois traballei en Venesuela bordando a 
máquina, do que levei sabido de aquí. E... érache moi bonito; daquel 
tempo érache moi bonito. Íbamos moitas. E así.
Entrevistadora: Tes algunha foto daquelas?
Dominga: Non, teño máis recuerdos, se queres que che conte? Vasmos 
gravar?
Entrevistadora: Eso como ti queiras.
Dominga: A min o que me quedou aquí, ghravado, aquí na cabesa, 
é o susto que collín, eso non se me olvida nunca. Tú sabes como son 
os rapases principalmente cando son adolescentes. Cando salíamos de 
coser todo era brincar, cantar, bailar, faser aquela cousa e entonses viña  
María do Careca, que non sei si ti  a conosestes alghunha ves na vida, 
que andaba pedindo, e viña, co saquiño na cabesa, e nós íbamos nesa 
reta, cando che era moi bonita, que eran olmos que había por aí, da casa 
da Caballera á casa de Felisiano; e estaba Castromil, porque ahora todo 
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é casas pero daquela todo era olmos. E entonses éranos unhas sinco ou 
seis, e bueno cada unha desía o seu chiste e eu no meu chiste que lle 
dixen a María, caeume cas patas parriba, para atrás, así. Eu pensei que 
a matara, polo que lle dixen, quedei tan asustadiña, tan asustadiña, ca 
miña chulería que lle dixen de rapasa. Eu non sei o que lle dixen, pero 
co que lle dixen,  ela caeu para atrás; que quen iba a saber que padesía 
eses ataques epiléticos? que dis que padesía eso! E eu: “Levántate, 
Mariquiña, levántate, Mariquiña”; e agharrei e collinlle o saco e puñino 
na miña cabesa, e leveille o saco e levantouse. Que eu non quería que 
morrera, porque eu despois tiña medo de que morrera, e collinlle o saco 
e leveillo na cabesa. E a min no me importou a xente do Castromil. E 
leveille o saco que ela viña de pedire hasta, hasta a farmasia dabaixo. 
“Toma, María, ahora  vai ti”, que ela era de Brión, “toma, ahora lévao ti 
e vaite”. O susto máis grhande da vida collino eu con María do Careco. 
Entrevistadora: Ti a onde fostes á escola, Pedro?
Pedro: A San Ourente, a primeira. E despois fun á de, Eladio de Sesteiro, 
no medio da Serra, peghado á casa de Ramiro de Juan. Non conoses 
a casa de Ramiro de Juan? Bueno, alá abaixo, peghada. E tamén a 
Pechugha de Outes.
Dominga: A Pechugha de Outes. Eu tamén fun un pouquiño cando 
estaba en Vilar! Non sei nin como lle chamaban, chamábanlle a Pechuga, 
pero non  sei. E cando vin para Berres, fun a Pineiras; e iban todos os de 
Berres, os de Boel e de Lantarou. Era de pagho, e a do Sesteiro tamén, a 
de Don Eladio o Sesteiro, era de pagha; e mais a de Pineiras. A de Outes 
non, a de Outes non era de pagha. A de Outes era pública, pero non 
ensinaba nada, era... peghábanos máis, dábache cunha vara nas mans, 
castighábache. E Pineiras bautisaba! A cada un poñíalle o seu nombre, 
ah, eso Pineiras, si. Eu siempre preocupadiña por saber a leusión para 
que no me bautisara, porque eu si que non quería que me bautisaran. E 
un día estábamos en recreo e andaba cas, non sabes? e estábamos así en 
panda, agháchase unha e saltas…A burra! Eu chameille a panda pero 
non era a panda, era a burra; e eu saltei, e desde atrás saltei, brinquei tres 
ou catro pa diante. El estaba vendo, chamóume Pulghita, que saltaba 
como unha pulghita. Moito chorei, pero eu creo que no mo volveu a 
chamar máis eh. Tampouco nunca máis volvín a saltar
Entrevistadora: E ti recordas cando estaba a banda en Berres?
Pedro: A banda de Visente, de Visente, si. Ai, aínda había, na banda, 
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aínda había moitos, non sei si eran uns dose; dose ou catorse, creo que 
eran. A tocar, estaba sempre a ensaiar, si. Pero non oes? siempre tíñamos 
música. 
Entrevistadora: Na de Vicente tamén facían as caixas. Como facían?
Pedro: A madeira era de pino, fasían as caixas de madeira de pino, 
quenas fasía era o señor Inosente, era o que corría siempre con eso. Pero 
despois morreu e quedou o fillo Visente e mais Avelino; e viña Chente 
tamén, que tamén lle axudaba a faselas, e cuando era unha persona de 
edá, unha persona vella, eran as caixas neghras. Cuando era unha persona 
joven, era marrón ou blanca. E tiñan moitos adornos, con flecos e sintas 
arredore. Eses flecos eran caros; entonses pedían aseghún o presio. Eses 
flecos, uns flequitos que parecían de ouro, sacábanos e repartíanllos a 
quen quería, como recuerdo de tal morto. E as asas, tiña cuatro asas, e 
as asas sacábanllas para devolver outra ves, que eran atornilladas; xa 
levaban un destornillador siempre para saca-los tornillos e levalas. E 
mais unha corona, tiña unha corona arriba con un Cristo que tamén o 
devolvían. O Cristo, a corona e as cuatro asas.
Entrevistadora: E de onde sacaban a madeira para as caixas?
Pedro e Dominga: A madeira para as caixas, cortaban eles pinos dos 
deles e levábanos a serrar ó aserradero; finiñas, cortaban a madeira 
delghadiña para que pesara pouco, e despois tamén forrábanas por 
dentro con papel especial.
Entrevistadora: Antes que había de bo?
Pedro e Dominga:  De bo o que había,  para min chámolle a comida, 
que era todo natural, pescado natural, carne natural, o porco era natural; 
ahora todo é artifisial, falando así, todo é pienso, todo é...  Antes non 
había piensos, era millo, era foriña. As roscas sólo era o día da festa, 
o día da festa nada máis. Para pagha-la contribusión, vendían millo, 
ou vendían balocas ou un carro de pinos. Ahora  que venden? Ahora 
nada, ahora cobran os vellos, eso é bo, que cobren os vellos. Antes non 
cobraban. Ahora que si, traballaban hasta que, hasta morrer, hasta que 
pudrían. Íbase doutra forma, íbase en coro, levábanse ben máis todos, 
máis unión. Ahora cada un agharra o seu moso, vai para onde pode, vai 
para  un lado, vai para outro e listo. É así. É outro mundo. Cambiou, 
cambiou. Antes íbamos á casa doutro; ahora cada un vai á súa; non hai 
amor; ahora, nada; para nada. Eso é o que me estraña daquí.
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Josefa Tuñas Molinos, 88 anos,
dinos como era San Campio
e botar o mal cativo

Entrevistadora: Fáleme de San Campio, como era antes?
Pepita: Como era antes? Ou xa do prinsipio como contan cando veu 
para España?
Eh...San Campio foi chamado a Roma. E, el estaba en Roma, houbera 
gherra disque e que estaba alá. Cheghou a Santiago e metéronno... 
leváronno para... as monxas, para un… un convento que había deso, e 
estuvo alí tres catro días, uns días. E entonses as monxas non querían 
deixalo salir, querían que quedara con elas alí. Morto, morto, a cousa del. 
E o encarghado de traer a San Campio para aquí fora un home, eu claro, 
non sei os detalles de todo, que... quixo traer para aquí para a ighlesia 
esta unha imagen así, un... algo importante. E peleou cas monxas para 
sacalo; entonses veu un carro con bois de Negreira a buscalo, para traer 
para aquí, ese señor era o que se encarghaba de traelo hasta aquí. E 
trouxéronno nun carro tamén de bois, e alí tamén descansaron un día e 
fixeron unha misa, co santo, estuveron alí tamén así, enredaron tamén 
con el polo… e alí pasáralle ighual, tamén querían quedar co santo alí, 
pero ese señor acompañouno siempre hasta aquí e tróuxoo, tróuxoo nun 
carro de bois, porque daquela non había coches e eu sabía canto lle 
levaba o viaxe, pero ahora non me acordo eh, e veu, e foi cando o puxo 
nesta ighlesia. E quedou alí. E era un santo que xa o puxeron  cunha… 
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cunha reliquia desas de poñer para poder a xente ir a el e quedar ben da 
cabesa, que do que viñan máis era de locos.
Entrevistadora: Usté veu alghunha ves botar o mal cativo fóra?
Pepita: Si eu…? Vinte veses ou trinta ou que sei cantas. Eu vin moitos 
locos viren toliños de todo e iren sans eh, vinos. Disíanlle “Bótao fóra, 
bótao fóra”; e ó millor disíalle “Nono boto que non podo, heino de 
botar...”, a enferma ou o enfermo que viña, “heino de botar nun esponso 
de saliva”; outros disían, “heino de botar nunha crus de sangre”. E 
devolvía pola boca para fóra o sangre fasendo unha crus, eh. Eso vino 
eu sendo rapasa, mais Manola de Roque, que xa vai alá, andaba siempre 
atrás dos que viñan ó santo.
Entrevistadora: Tódolos anos viña alghún así...?
Pepita: Tódolos anos? Viñan moitas veses durante o ano. Noon, eso 
era en días do ano, porque hoxe hai médico e vaise a todo ó médico, 
pero antes non había tanto médico nin eso e tódolos enfermos da cabesa 
viñan; na crus, nos cristos do adro daban nove voltas, a mitá para un 
lado e a mitá para.... cambiaba e a mitá para o outro, e dábanlle un 
beso á pedra, que aínda hai hoxe as mismas pedras, e eso no querían 
faser de maneira ningunha, e os que viñan con eles pois chillábanlle 
“Bótao fóra, bótao fóra”, “Nono boto, nono boto que non podo,  non 
me deixan”, “E logho por que non che deixan?, quen cho dou?, quen 
che botou o mal?”,  “Foi fulano e fulano” . Mentaban siempre así 
unhas personas de vesiños; incluso unha acórdome que estaba tamén 
nese labor no adro, e  peleaban moito con ela, unha vella que había na 
casa dos Portugheses de aí, de Carme do Caimán, chamábanlle Dolores 
e iban... disíamoslle eu e mais Manola “Ide buscar unha muller que hai 
alí tal e vén, axúdanos e vén... ”, conosía aquela muller, petáballe no 
lombo, “Bótao fóra, quen cho botou, quen cho botou?”, “Foi fulano, 
fulano”, “E en que cho dou, en que cho dou?”,  “Nun pedaso de bola, do 
forno”, “Pois bótao fóra, bótao fóra”, “Nono boto”, a pobre tamén dixo 
“Nono boto hasta que cheghe miña irmán, que quedou na casa, cunha 
xente moi disghustada, pero ela tamén se puxo mala e ven no camiño”, 
e o que ela dixo aquí que nono sabía, en efecto, cheghou dentro dun 
pedaso cunha muller, outra muller; despois eran as dúas irmáns que 
estaban mal. E xa digho, nesa cousa eu vía siempre todo o que pasaba.
Entrevistadora: En que traían a esa xente? Como a traían?
Pepita: A andar ou en cabalos, ou nunha... non había, daquela non había 
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outra cousa. Traían ó mellor en cabalos e alghún ó cheghar alí á ponte da 
Serra collían... pero eso xa era distinto, eses xa viñan en coches, xa era 
máis tarde, collía ó dar a volta para vir para San Orente e disíalle el “A 
onde me levades? Eu non vou eh, eu non vou a ese santo, eu non vou”, 
e os outros calaban e traíanno. Pero despois para subir as escaleiras do 
atrio xa, as de fóra que están inda fóra, para arriba, ó mellor eran catro 
homes ou sinco e rastreábanno, coma quen di, ghateñábanno arrastro, 
que non entraban e non entraban. E nós sentíamos eses beléns todos, 
Manola e máis eu siempre, éramos rapasas que andábamos por alí e así 
que víamos que eran os do mal cativo, “vámonos alá”.
Entrevistadora: Entón o proceso era, tíñannos que traer ao atrio non, 
dar nove voltas primeiro de nada; e despois de dar as nove voltas?
Pepita: Despois adentro da ighlesia a baixa-lo o santo, ai pero para subir 
á porta da ighlesia e mais no altar coller para alí, peleábamos contra el, 
peleaban moito con eles, que non querían ir e que non querían ir. Pero 
á forsa, arrastro e dereitos ou torsidos, ir hasta o santo levábanno, e 
disíanlle que resara. Ai alghúns inda resaban, aínda querían alí ó pasar 
no altar para atrás, índa, mandábanlle que se porsinaran, non? eso 
todo, e alghúns inda o fasían, alghunhas mulleres inda o fasían, pero os 
homes xa nada.Si. Si, porque tiñan máis forsa, non sabes? Mira, un que 
veu, era de Padrón, e non eran capases de metelo dentro de ighlesia, e 
eran oito homes e mailo pai con el, e colleu e escapóuselle e pinchou 
da parede do adro abaixo ao camiño, e do camiño mirou así para os 
lados, mirou  para o noso portal e entrou para adentro; colleu alí ,había 
unhas caixas de servesa e deso que quedaran de San Mighel, collía as 
botellas de servesa e tirarllas á parede do adro, escachou cantas quixo!, 
e os outros dalá, e falábanlle pero el nada. Mirou así para os lados, veu 
un machado no picadeiro noso de faser a leña, colleuno, veu cara ó 
lavadero que temos alí que inda está hoxe, e eu estaba lavando, era así 
unha rapasa que está lavando, e os homes berrábanme dalá “Marcha 
nena, marcha nena que che pode faser mal, marcha nena”; e eu marchei 
a correr, fun para dentro da casa e despois fun para o balcón, para ver 
do balcón. Pois aquel home colleu o machado e doulle á pedra de lavar 
que inda hoxe ten así os, as escachadeiras do machado. Había dous 
pares de sapatos de don Antonino, que el sempre os lavaba alí na... na 
pía e deixábaos a secar, e colleu o machado e cortoulle un. E a mamá, 
había poucos días que pasara San Campio, mamá tamén tiña uns casos 
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moi ghrandes neghros de faser os callos por San Mighel, e... tiña dous, 
meteunos dentro da aghua para que lle ablandaran; e colleu e tamén 
co machado escachoullos, cortoullos así ca punta do machado. Dou 
media volta, mirou para atrás, entrou pola portela da horta, e crusou 
así a leira, a horta, e pinchou á carretera outra ves, e sigheu para abaixo 
co machado ao lombo, e estaba vertedeiro ou... o dalí da da da casa da 
xunta nosa casa, O Brasileiro, estaba carghando un carro de esterco, e 
veuno así co machado e debía estar xa enterado que andaba ese home, 
non? E díxolle “A min non te veñas senón báixoche o cavadoiro”; non 
lle fixo caso ningún Ó Brasileiro. Sigheu para adiante, na porta dalí de 
subir para xunta nosa casa para arriba e alá foi cara o sementerio, co 
machado ó lombo e viña... a abuela viña sendo de Ana María de Roque, 
do do Bosque, alí por detrás do sementerio chamábamoslle o Bosque, e 
eles traballaban un cacho desa leira e ela iba da verdura, cun mando de 
verdura, e os homes tamén lle dixeron “Señora, corra señora, marche, 
marche que...que lle pode faser mal este enfermo”. E vai e el e colleu 
xa non esperou rasón, colleu o machado e arreboloullo á muller, pero 
non lle dou que inda quedaba algho lexos para seghirlle alí a...tiña que 
subir así xunta a nosa muralla  da... da horta para arriba. E van os homes 
lánsanse ensima del e despois alí pelearon con el para o coller, pero alí 
pescáronno, porque el escapáralle da maneira que fixeran. E entonses, 
eles a pelear a rastrealo para adentro da ighlesia, e el a faser forsa para 
atrás e non eran capás, pero pouco a pouco leváronno, e no altar poñía 
así nas escaleiras os pés e fincábase para atrás e no sacaban. Foi, foi 
a pé do santo pero nin llo baixou nin lle fixo caso, co puño batíalle 
no... no aquel e sacáronno para abaixo e foron con el á sancristía, e...
non!, foron con el ó Rial, daí foron con el ó Rial. E despois os homes 
faláronlle ó cura, se lle podía vir resar ou ler algho a aquel home que 
estaba tolo demasiado. E o cura veuno, entrou na ighlesia e colleu un 
libro que tiña el, eu acordo que el disía,  disíalle “Fuera Satanás, fuera 
Satanás”, o cura así co pé e mais líalle.  E estuvo pero virouse ó cura 
e doulle unha patada, e virouse ó pai e doulle outra patada máis fuerte 
que despois sangrou nas rodillas. E claro! colleron moito aquel, pero 
sacáronno para fóra pouco a pouco, foi salindo máis tranquilo e xa 
despois fóra os homes empesaron a falar normal con el e  dixéronlle o 
que fixera, o que pasara. Ese sandou de todo coma ti e mais coma min 
eh, como estamos ahora. Foron para a casa de miña nai para adentro, os 
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homes tomar algho e ese tíñanno con el, pero o pai choraba coma unha 
madalena eh! Foi un deles á Serra comprarlle unha camisa e mais... non 
sei se fora un pantalón tamén porque estaba todo esmiñatado, e eles non 
querían cheghar a Padrón co home así. E mentras esperaron... os outros 
esperaron....foi un ou dous á Serra. Mira, aquel home a despedirse de 
meus pais e a pedirlle perdón do que  fixera alí pola casa todo, que non 
se cre unha cousa así eh! que se vexa. E marcharon e nunca supen se 
volveu a San Campio. Pero el foi san e espabilado coma os outros todos.
Entrevistadora: Mira, entón cheghaban, daban as voltas ao redor da 
ighlesia, hasta o cruceiro, despois tiñan que ir adentro a resarlle ao 
santo, e aí se acababa todo?
Pepita: Claro. Ai, ó Rial iban todos, salían… ó que salían da ighlesia e 
ó mellor xa salían cambiados, salían cambiados, uns botaban un lote de 
sangre, outros botaban… porque disíanlle… esa Dolores da Portughesa, 
“En que che botaron? En que che botaron?” “Botáronmo nunha… nun 
cacho de bola”. Eu non vexo que lle puxeran nada, e ela traíao no corpo 
xa de donde cosían a borona e donde comían a bola! E disía, a alghunha 
disíalle: “Son miñas vesiñas que me queren mal e téñenme así”, coma 
quen que esas eran as que estaban dominando a cabesa dela.
Entrevistadora: No Rial que había que faser?
Pepita: No Rial dar voltas tamén arredor da ighlesia, no Rial non era 
entrar, eh. Amais andaban arredor da crus de pedra tamén que aínda hai 
hoxe. A mitá e mais a outra mitá, nove. E xa digho. Xa digho, dixeran 
que viñera, eu oínllo alá ó cura que houbo, de Roma, que viñera das 
catacumbas de Roma.
Entrevistadora: E a romería?
Pepita: A romería era tremenda, miña nai! Quei teño pasado traballos! 
A romería mira, das montañas viñan en cabalos… Chasín e todo hasta 
alá....por onde se vai para a Coruña, como se chama...? Santa Comba e 
todo por aí, de Santa Comba viña moita xente. E na casa nosa, e como 
na nosa moitas, alquilábanse as habitasións, había que librarlle as camas 
e había que librarlle todo. Porque viñan hoxe á tarde e pasaban a noite 
e dormían así nunha casa, e despois estaban hasta o outro día que oían 
a misa da tarde, das dose era. E estaba ese cuarto a disposisión deses 
todos. E na nosa casa como era tan ghrande enchíase de moita xente, 
porque había un salón que era o salón de baile que daquela había baile 
e había taberna e tíñamos baile tamén. E aqueles cando entraban pois 
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paghaban tanto, porque uns querían seghir durmindo toda a noite pero 
outros querían tamén ir á música e ó que van a mosedá, pero durmir 
era a tarde desde que viñan e ó outro día hasta a hora de salir da misa, 
si. E paghábanche pola casa  pero, ti sábe-lo que traballo era termos 
que levar os lotes hasta o faiado? E temos as escaleiras primeiro xa 
para subir para arriba, que eran no cuberto. E moitos, os da parte de 
diante, pois xa baixaban polas escaleiras e subíamos polas outras e iba 
todo para a barra. Pero despois, así que marchaban e freghábamos a 
habitasión e se limpaba, volvíamos a meter os lotes.
Entrevistadora: Dabas de comer na vosa casa?
Pepita: Si, daban de comer na casa e mais aínda, eu teño acarrexado 
moito ós retratistas e a eses que viñan con pendientes e anillos e deso. 
Retratistas? Cantidá deles! Si ho, Jesús! Moitos, ás veses alghún quería 
que lle levaran alí a comida. E outros viñan... fasían unha mesa para 
eles. Que viñan moitos retratistas. Desde a porta pequena da ighlesia, 
despois todo pola beira da ighlesia hasta o sementerio, todo ese cacho 
estaba cheo deles. E os outros polos asientos do adro, eses outros 
que viñan con....cousas así de anillos e de pendientes e de cousas de 
rapasiños pequenos e así.
Entrevistadora: Era moi frecuente sacar fotos por San Campio?
Pepita: Siii, traballaban... salía un e entraba outro, bueno oh! E 
alghunhas salían ben. Eu tamén as teño sacado, porque como viñan 
á miña casa, alghún disía “Ven por alá que che saco unha foto”, e eu 
aproveitaba.
Entrevistadora: Mira, e que dabas de comer cando era San Campio?
Pepita: Que dábamos de comer? O plato máis fuerte eran os callos. 
Preparábase unha tarteira e había que faser outra, e eran ghrandes as 
tarteiras. E despois ó mellor pescado frito e... caldeirada, calquera 
ghiso de arrós ou así. Matábamos becerros na horta nosa, pola parte 
da parede frente á ighlesia. Pola parte de dentro da horta. Se non o 
cadraba a haber comprábase, eh. Porque se vendía moito, sabes? A casa 
era ghrande, metía moita xente e entonses comían. Tíñamos no cuberto 
mesas armadas con dous tablóns e así, e nos dous lados da tienda unhas 
mesas moi ghrandes, larghas, e poñíanse unha dun lado e outra do outro. 
Donde lle chamaban as do comedor, en baixo, ó lado da cosiña, tamén 
outras dúas mesas desas ghrandes. E na horta, viñan moitos que comían 
na horta e acarrexaban a comida alí, si.
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Entrevistadora: E aproveitabas a piel do beserro?
Pepita: Si, viña un home que era daí da montaña, aquelábaas... 
comprábaas...como lle chamaban?.... Ghirra... E logho, e mais ben!
Entrevistadora: Mira, e dicías que viña... a xente viña en cabalos, non?
Pepita: A xente viña en cabalos, os que viñan en cabalos... A xente 
de por aquí iba ós toxos. E vendía toxos desde alí da casa de... da 
Brasileira, desa... da casa de Ferreiro pero máis un pouco abaixo alí 
donde estaba o noso currucho, hasta por alí por diante da casa da... 
frente á ighlesia, ó cheghar frente á ighlesia para abaixo non pasaban, 
porque había rosquilleiras e desa cousa toda como hai hoxe. E os das...
dos toxos vendían alí. Na nosa casa entraban pola parte de afora da 
carretera, os chavales para adentro e na eira chea de cabalos amarrados 
por un lado e por outro e mantíñannos alí, levábanlle para alí os toxos. 
E na Brasileira tamén, tiñan moito no curro.
Entrevistadora: Mira, e en San Orente disque facían antes teatro?
Pepita: Fasían. O que ensaiaba era o... o dalí de... darriba da Posa pola 
beira da carretera, aquela casa que eran os ricos. Como lle chaman 
ós do Baleixo donde está Carmiña da... daí da... Os de Pedrosa, era 
de Pedrosa. O vello da casa, daquela non era vello pero era el o que 
ensaiaba a todos. E iba Benedita de Ferreiro, unha daí de xunta a casa 
da nai. E iba María de Castilla tamén. E despois homes... Eu tamén 
fun, si.  Crouco, o finado de Crouco. Ahora non me acuerdo ben, eh, 
que demais aínda eran máis. Da tía...  Mingos da tía María. Antes xa 
fora Carlitos, despois Carlitos marchara e foi Mingos. E... Ai! Pedrás, 
Pedrás. Un cura máis bo!
Filla: Cóntalle como se chamaba a obra.
Pepita: O Rei da Carballeira que estuvera na América e despois veu e 
falaba castellano. Pero el tuvera unha mosa aquí antes de marchar. E...
despois cando veu falaba castellano, e María... María de Castilla estaba 
sentada así na....na.... había un baile, non? coma un baile de ghaiteiros e 
había unha muller vendendo rosquillas e deso. E o cura, que era Pepe de 
Pedrás, fasía... así coma que, fasía misas e cousas desas. E viña por alí 
andando e dille a rosquilleira “Señor cura, non me leva unhas rosquiñas 
para os seus rapasiños?”. E díxolle el “Bota aquí logho dous cans delas, 
muller”. E dáballe as  roscas. E cando veu o americano había ghaiteiro e 
bailaban. E foi chamar á mosa dantes, e díxolle ela “Non vou”. E díxolle 
el “No vienes, pues vas a quedar para el resto de todas.... he de chamar a 
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todas las del baile y tú te quedas para atrás”, coma quen xa na chamaba 
máis. E dille ela “Mire, seis anos son moitos anos, unha muller por moi 
enamorada que estea, chegha a perde-la esperansa”. “Pues yo bailo con 
todas pero a ti te dejo para el remate”. E ala.
Filla: Quen fasía de...do americano mamá?
Pepita: Pedrosa, o que ensaiaba. Mira, fomos a Noia; e así de xente e 
aplaudíanos que era un milaghro. E fomos ó Cruseiro de Roo, botámola 
na Serra, botámola na casa de Amanda e mais na Posa. E... era para ir 
alá a Muros, aí á parte de Muros, eles chamábanlle outro nombre, e non 
se fora que Pedrosa enfermara. Na Serra fixémolo máis que unha ves.
Filla: Cal era o que levaba o reló? Que fasía que miraba o reló de 
bolsillo?
Pepita: Ese era o cura.
Filla: O cura. E que era o reló? Era unha caixa de betún.
Pepita: A verdá, jajaja... Era, era o demo de Pedrás, que el sempre 
discurría algho e... miraba así ó mellor, unha caixa de trapallada.
Pepita: En Noia, cando salí... dentro aqueláronnos moito. Pero despois 
cando salimos, estaba así cheo de xente a aplaudirnos moito, e nesto 
Crouco, amais uns que... porque había que ter un ghaiteiro nun... cando 
bailaban na... na cousa, na obra, estaba un ghaiteiro que era un da Ponte. 
E empesou Crouco a cantar fóra e os da Ponte a tocaren, díghoche que 
a xente a aplaudir e a darche a man e todo. A min non ma deron, pero 
ós outros que conosían algho, non sabes? E así xa digho; e no Cruseiro 
de Roo, tamén.
Entrevistadora: E no Cruseiro de Roo onde a fixestes?
Pepita: No casino, non sabes que había dous casinos no Cruseiro de 
Roo? Si. Pero un chamá... durou pouco tempo. Cando era que había 
bailes e eso eran nos casinos, había dous casinos no Cruseiro de Roo. 
Nunhas ca... nunha casa xa para eso. 
Entrevistadora: E facías Pampallín?
Pepita: Oi si, ho! “Pampallín, Pampallán; vén o trigo, vén o pan”. Os 
focheiros ghrandes, unha vara ghrande e enriba amarrado palla. Ai! a 
nós fasíanolos papá para despois salir con eles por aí. E aí, antes era máis 
alto, esas leiras quedaban máis altas e aí xuntáronse os do Pampallín e  
despois os homes, os mosotes xa derriba das leiras a pinchar por riba 
da... do lume para fóra para a carretera.
Entrevistadora: E, en que sitio recordas ti que fixeran o Pampallín?
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Pepita: Ai, na Posa tamén, na Posa tamén se fasía si. E aquí... en Bansas 
non che sei. De Bansas do... do entroido. Cando era carnaval vestíanse 
os entroidos. E despois na Posa fasían a fighura dun home e levábase 
deitada atrás e a... o ghaiteiro tocando, unha media orquesta. E despois 
ó cheghar alá arriba, a xunta das casas de… desa... que é dalí de xunta... 
Carme de o... do Campaneiro levábase, e a música tocando e a xente 
atrás. Levábase e despois alí tirábanno polo lado de baixo e prendíanlle 
lume.
Entrevistadora: Pero era eso, non iba a xente disfrasada de entroido?
Pepita: Sii, pois logho, non che digho? Eu vestida de de... Pero eu non 
iba de entroido ca cara tapada, eu iba siempre de roupa aínda boa que 
non era trapallada. Si, eu e mais Mariquita siempre levábamos...
Entrevistadora: E cantar o aghinaldo?
Pepita: Ai eu cantar o aghinaldo fun moito! Fun moitas veses, moitas 
veses. Cheghamos a Bansas, de San Orente cheghamos a Bansas. Pero 
cheghamos ao Cruseiro de Roo, e a San Cosme, a Rates. Todo por aí e na 
Serra, no cuartel, cantámoslle ós ghuardias. Dentro do café da Serra, e 
andá...a cantar o aghinaldo... entrábamos....e á casa do cura. Xa íbamos 
co día, era onde primeiro cantábamos. Había alghúns que tocaban as... a 
pandereta, levaban unha pandereta. E xa digho, ó aghinaldo fun moitas 
veses.
Entrevistadora: Que vos daban a cambio?
Pepita: Cada un daba... eu que sei. Alghúns daban cartos. E alghunha 
ves téñennos dado ó mellor un polo ou así, pero eso xa era así... alghén 
metido na familia ou así.
Entrevistadora: Que días ibas cantar o aghinaldo?
Pepita: E cando empesa o aghinaldo, cando é? A noite de Nochebuena 
non comíamos nunca na casa ca familia, andábamos todo polos lughares 
a cantar o aghinaldo. Si ho. Por Reis tamén. Por Navidá un cantar e por 
Reis outro.
Entrevistadora: Tiñas que pedir permiso para cantar?
Pepita: “E cantamos?” Cheghábamos á porta e... xa “E cantade logho, 
muller”. E cantábamos. De sete anos empesei a ir ao Rial botarlle o 
verso á Virgen. No mes de maio, no mes de maio ensaiábamos na casa 
do cura para cantar na ighlesia. Éramos oito, nove, así. Entrábamos 
na...na ighlesia, salíamos da sacristía cantando “Las palomitas vuelan, 
vuelan al palomar, las almas que suspiran, vuelan a vuestro altar. Oh 
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si me dieras alas para poder volar y estar junto a las… que dulce buen 
estar” e despois outra ves las palomitas. E despois, salíamos da sancristía 
e íbamos pouquiño a pouco, moi pouquiño a pouco cantando neso. E 
despois subíamos para o altar e alí despois cada un botaba o seu verso. 
De blanco e fasías o volar cas mans.
Entrevistadora: E acórdase como dísía o seu verso?
Pepita: Non... do meu non me acordo, me parese.
Filla: Acórdaste como disías ti o teu e despois contestábache Sara?
Pepita: Ai si, ho!  
 “Jesús: Que niña tan guapa,
 Jesús que niña tan linda,
 Que buscas por estos campos?
 Que haces aquí tan solita?
E despois disíalle eu:
 “He	venido	a	buscar	flores
 Para que las quieres niña?
 Está malita mi madre
 y me han dicho las vecinas
 que al punto se pondría buena,
 si cuando tocara a misa
	 un	ramillete	de	flores
 trajera a la Virgen María 
 Le quieres mucho a la Virgen?”
E disíalle eu: 
 “Mucho”.
 Le rezas?
 Todos los días.
 Rézale pues, quiérela mucho
 que... además de compasiva
 es María más hermosa 
	 que	el	oro	y	la	plata	fina”.
E despois eu disíalle:
 “Recemos pues a la Virgen
 puesto que es nuestra madre”.
E a outra disía: 
 “Nuestro amor”.
E eu: 
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 “Nuestro consuelo
 Pidamos también, hermanas,
 por nuestra España querida. 
 Ten piedad de nuestro pueblo, 
 ten piedad, madre querida.
 Acuérdate de mis hermanos
 que en el campo de batalla, 
 allí derraman su sangre 
 por la salvación de España”.
Esto foi cando houbo a gherra, no trinta e seis. E despois... a xente 
choraba na ighlesia e, choraba na ighlesia cando botamos esa cousa 
toda. Eso acababa así:
 “por la salvación de España,
 perdona, madre querida,
 a esos locos incendiarios
 que pusieron su empeño
 en quemar tu santuario,
 viva la Virgen María
 madre de los españoles,
 viva España que te envía
 un saludo en este día
	 que	es	la	fiesta	de	las	flores”.	
E aí acababa. Despois, a que fomos ghrandiñas, xa non botámo-lo verso, 
iban entrando outras, si. Despois ensaiábamos para cantar na ighlesia o 
nasimiento, cando era o nasimiento de Navidad.
 No pendello que hai xunto ao camiño
 esta noite pasada  naceu,
 un meniño pequeniño
 que parece do ceo caer,
 vamos rapazas para Belén,
 a ver o neno que xa naceu.
 Xesusiño, ai como che encontro,
 desnudiño co frío que fai,
 traerémoslle boas mantas
 para que a escarcha non lle faga mal.
 Ale rapaces para Belén
 a ver o neno que xa naceu.



 Vou levarlle a boa estampita
 anque abofé boa falta me fai,
 i a cabrita máis bonita
 que pra el no cortello...
jajaja....xa non me acordo,
 e a cabrita máis bonita
 que non sei que de súa nai.
Eu xa non dou conta de tantas… 
 De allá del horizonte,
 ya bajan del monte
 al niño adorar,
 ¡Ay! que lindo y que bello
 que gracioso el niño está,
 sus ojitos ya se entornan
 ¡Ay! si, si, yo le quiero arrollar,
 vamos a Belén,
 vamos a Belén
 a ver al Mesías
 a ver a nuestro Rey.
Entrevistadora: Moi ben, pois moitas gracias.
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Entrevistamos a
Cándida Pilar Moledo García,
de 74 anos

Entrevistadora: A que hora casou?
Pilar: Pois, casei ás des da mañán. Ás des da mañán; foi a misa das des, 
en Outes, que era día de, de que? Ahora xa se me foi o santo ó seu… 
da Assensión, día da Assensión, muller. Casamos ás des da mañán, 
viñemos para a casa, tíñamos un carneiro asado…  escoita, tíñamos 
un carneiro asado, que o asou miña nai, un carneiro deses noviños da 
horta, e despois houbo polo asado por riba do carneiro, aínda. Bueno, 
mataron un ghaliño e comemos polo por riba. Á voda foi Pipión, Marina 
e Eugenio e miña soghra. E os invitados eran eses, non había máis.
Entrevistadora: E que lle reghalaron?
Pilar: A min unha sartén para bota-los ovos. E a el reghaláronlle 
despois unha cama, roupa para ela e unha dusia de cucharas e tenedores. 
Despois desde que pasou a voda, porque tamén foi á voda a nai de 
Marilé e mailo pai, viñeron tamén á voda porque eran os padriños del, 
entendestes?
Entrevistadora: E como íbades vestidos, de que color era o traxe?
Pilar: O meu era asul moi escuriño, moi escuriño, casi neghro: unha 
faldiña e unha chaquetiña destas vaqueritas, pequenas, fíxomas eh... 
a de Castelo, a que está en San Orente, como lle chaman, Matilde, si 
Dios quere. E el de traxe, que era o que se levaba antes non? E había 
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tres meses que morrera seu irmán, por eso é que non fixemos máis voda 
tampouco, entendestes?
Entrevistadora: Ahora imos falar doutra cousa. Ahora imos falar da 
feira. Cando, a que hora iba para a feira, a que hora viña de volta, quen 
iba…
Pilar: Eu xa iba á mañán leva-los cabases de balocas e o saco das aveas 
e de senteo para vender, na plasa que había antes para vender. Pois ó 
mellor xa baixaba ás nove; e despois viña a jefa da casa e vendíaas. E eu 
iba para riba para traballar e ás sinco da tarde, cando tiña o labor feito 
viña para pasear á feira, que era o que había. E paseábamos de riba para 
baixo e se había sine, íbamos ó sine; e se non había sine, íbamos para 
casa. Despois abreu a do Aviador, abreu a pista da Parra de Ramiro, 
que había a pista da Parra, lle chamaban; na de Ramiro, na de Miros. 
Era unha pista largha e tiña unh… nós chamábamoslle a pista da Parra,   
todo a seghir. Había  orquestas, ghaiterios; antes tamén traían os Airiños 
de San Campio; traían así esas. Sempre había charlatadas.
Entrevistadora: E de donde viña a xente á festa, á pista da Parra? De 
donde eran?
Pilar: Bueno, normalmente todo dos arredores: San Orente, Cambeiro, 
Vilar, Cures, Brión.. e así… Entíns; así, os máis sercanos. Non había 
autobuses para ir e vir. E coches, taxis non había mais que un, era o do 
Viro, que era o taxista que había.
Entrevistadora: E que vendían na feira da Serra e onde se colocaban 
os que vendían eso?
Pilar: Oi, vendíanche de todo: vendían patatas, senteos, e vendían 
trigho… Onde están ahora a baixar as escaleiras, atrás de poeta Añón, 
alí para baixo todos; había a pescadería, non te rías, que alí había 
tamén a pescadería, alí no baixo. E alí vendíase todo. E despois había 
os tenderucos como hai ahora no mercadillo por alí arriba; non había 
tantos, pero había. E mais  había as casas coma a da Viúda e esas que 
tiñan as tiendas; como a de Aviadora, que vendía fíos, calsados, así, 
calsetíns e cousas desas. Na Serra, que recorde eu, había a da Viúda, a de 
José do Meira… Vendían telas para faser… e mais calsetíns, sapatillas 
e así. E na casa de Pose, que me acorde eu, despois tiñan unha frutería 
porque ela iba para Calreo ou para Moledo, que tiña familia, e despois 
acórdome a teren alí unha frutería. Pero de tiendas, non.
Entrevistadora: E usté acórdase o primeiro viaxe que fixo así cando 
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era rapasa?
Pilar: Fóra de aquí? Pois a San Ramón unha ves a… en autobús. Oi, 
pero eso xa fun de casada, eh; de solteira non fun a ninghuna parte. Iba 
e Noia alghunha ves, iba… iba, íbamos no Peixeiro que había e mais 
íbamos no de Paco do Regho, que eran os coches que habían.
Entrevistadora: E en Cambeiro fasían o pampallín?
Pilar: Sii... Xuntábamos unha larada de leña e despois había, que ahora 
non recordo como se lle disía, pero nós disíamoslle “Ó pampallín ó 
pampallán, que andan as bruxas por antre o pan” e despois disía non 
sei como é “cada espigha seu bughallo”; pero ahora xa estou… “Ó 
pampallín, ó pampallán, andan as bruxas por antre o pan, alumíalle 
ó meu pan, cada espigha, cada ghran seu bughallo, cada espigha seu 
ferrado”.
Entrevistadora: E quen se xuntaba para faser o pampallín?
Pilar: Pois moitísimos rapases, porque antes había máis rapases que 
ahora. Íban os rapases por unha parte e nós pola outra; e despois, veña; 
o que quería saltar, saltaba… saltar, queríanche botar, escapabas. E se 
non, mirabas para el. Bueno, había quen quería ir mirar, había de todo, 
pero había outros  iban mirar para que non lle fixeran estrosos no senteo 
ou no trigho, que non había sitios como ahora en campos. Antes estaba 
todo cautivado, non era coma ahora. Disían, bueno, imos prende-lo 
lume en tal sitio; e despois iban mirar para que non lle estropearan o 
fruto.
Entrevistadora: Eso era en Cambeiro, non?
Pilar: En Cambeiro. Pero fasían en Vilar, fasía tamén, aquí en Entines 
tamén fasían, e así. O pampallín foi feito sempre en tódolos sitios, leñas 
que se xuntaban, porque antes traíanse os carros de batume e picábanse 
os toxos e quedaban os e, os canotos da parte de tras, non, e levábanse 
carretas dos toxos e despois levábanse unha pólas por riba e fasía... E 
en Brión e por aí tamén fasían. Moitas veses nós íbamos para ensender 
o lume e disían: “veña que xa os de Vilar están ensendendo”. E veña, 
ensendíamolo, e ala.
Entrevistadora: E  hai moitas fotos nas que as mulleres van cun paniño 
neghro na cabesa,non, por que?
Pilar: Porque antes non ibas á misa sin pano de cabesa ou velo. Bueno, 
había quen os tiña doutra aquel, entendes, por ejemplo. A min dábanme 
un veliño, a min e mais a moitos outros que non podíamos cheghar 
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a outros velos. Dábanche un veliño neghro, e ibas con aquel veliño 
neghro; outros  levaban coma unhas, non sei como lle chamaban a eses 
panos que había antes que eran en marrón, que era como ti ahora pos un 
, un aquel destes do pescoso , un… Non sei como lle chamaban; como 
se fora un pano dos ombros, non sabes? Non era mantilla, a mantilla era 
unha cousa e esa vai direita, non; ten unhas senefas neghras por aquí. 
Pero eses non. Era como se fosen uns panos de seda, os que tiñan cartos, 
eh, os outros levaban o tal veliño neghro. E levaban para a ighlesia, 
sempre con ese pano, cando salías.. a casa. Calquera día que foras. Ti, 
si entrabas na ighlesia entrabas, con ese pano; en cambio ahora, xa ves. 
Nin podías levar un jersei corto como levan ahora, nin podías ir de 
manga corta; tiña que ir así, hasta diante; e ahora xa ves, van de manga 
sisa unha chea de veses.
Entrevistadora: Foi á escuela?
Pilar: Eu? Fun, seis meses á de Mingola do Outón.
Entrevistadora: E que era, pública ou privada?
Pilar: Privada, que había que paghar. Era ó serrado do día.
Entrevistadora: De onde eran os rapases que ían alí á escuela?
Pilar: De Vilar, de Cures, de Brión… Había tamén en Outes, que era a 
escuela que había antes, pero eu non fun. Tiña que traballar, coidando 
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as vacas de quen as tiña, apañando os cabases de herba.
Entrevistadora: Iba canta-lo aghinaldo?
Pilar: Si, fun moitas veses. Cantar e bailar. Oi, daquela íbamos, pois 
ó millor dúas ou tres dosenas deles, ou máis. Íbamos así ós lughares, 
Vilar, Cures, Camberio,  Cambeiro de Riba, Cambeiro de Baixo. E así, 
ós lughares serca. Nuns dábannos patatas; noutros dábannos  ovos; 
cartos non había; noutros, se cadra, un anaco de tousiño; e se cadra 
noutro dábanche alghún carto; e despois... espighas. E despois eso 
xuntábamolo e puxábamolo. Os cartiños que daba traíase un ghaiteiro 
ou o que fora e mais fasíase unha festa. Nós disíamos unha festa, faser 
unhas empanadas e viño. Os cartos que se xuntaban eran todos para 
emplear aí.
Entrevistadora: E, en que traballaba a xente daquela época?
Pilar: E  en que traballaba? En ir ó monte á Vaqueira, en sacar esterco 
na corte, labrar co aradiño de pau, chama-las vacas. Alghún era, por 
ejemplo, carpinteiro, outro era sapateiro; así  cada un tiña o seu…  Eu 
fun quinse días, ó aserradero, tamén, ó de Río de Outes pero despois 
non quixen volver porque me fasían andar tódolos días co cabás na 
cabesa ca leña, que tiña que sacar da pé do, da pé do aparato e levala 
ós campos, por alí adiante, hasta a casa do Merelo, sabes onde é a casa 
do Merelo? pois alí, riba daqueles arrós. E desde a mañán á noite, 
cheghaba que non tiña pescoso… E despois fun con catro vacas para o 
monte e un carocho no bolsillo. E hasta a noite non había máis comida. 
Eu o carocho comíao polo camiño arriba… E unha ves, tanta fame tiña 
e deille ás vacas para baixo . Cheghei ás catro e media á, abaixo cas 
vacas, devolvéronmas para riba, e mais sin comer, e non volvín a faser 
o propio, se non... Esa era a miña vida… Tiña sete ou oito anos. E esas 
seboliñas, que botan a floriña, non sabes? no campo, chámanlle floriñas 
do monte; pois escavábaas e comíaas. 
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Falamos do marisqueo con
Mª Aurora Rama Vidal e
Digna Gosende Rama

Entrevistadora: Vainos falar dos berberechos. A ver….
Aurora: Eu, cando era rapasa iba señor Marselino de Teresa, nunha 
ghamela e levábame a min mais a outras rapasas coma min, xa éramos 
ghrandochas, e sentábamos, poñía a ghamela en seco e sentábamonos 
na ghamela. Desde, a ghamela arredor así coma quen andaba por esta 
cosiña, todo era berberechos, e bos, apañábamos e traíamos os… os 
que queríamos, que non había coma ahora, non era coma ahora, non 
había carnés nin había xente ó marisco e traíamos os berberechos coma 
puños, ghrandes, pero todo alrededor da ghamela. E despois víñamos e 
asábamolos e abríamolos e fasíamos ghisos e fasímo-lo que podíamos 
con eles. Alghunhas…  levábanos á montaña. E mais viñan botes con 
eles por aí. Por a Sobreira de Luís, viñan uns botiños aí, non sei se eran 
da Barquiña, se eran de… de por aí, eran, e traíanos. E cambiábamos 
se cadra, por unhas poucas balocas ou polo pedaso de boroa ou 
cambiábamos. Cambiábamos así. Despois iba; e túa nai e esas xa tiñan 
carné, xa quitaran os carnés. E despois vendíamos polo que podíamos. 
Pero pasábamos moito traballo e, e  que lo… e eu collía un saco de 
sincuenta quilos e mira que forsa tiña na cabesa, nos brasos non, pero 
un saco de sincuenta quilos e poñíanmo na cabesa e eu levábao pola 
areeira adiante hasta a carretera e… e, había un valente anaco, eh. E a 
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andar pola area dá moito traballo e íbamos no coche de Paco do Regho 
e despois víñamos para a casa no mismo coche de Paco do Regho
Digna: Bueno eu xa empesei de quinse anos, aínda fun ás motoras, 
aínda se vendía nas motoras e despois… Apañábamos, había unhas 
motoras no mare e compraban. Ibas ca marea, había que ir ca marea; 
e había unhas motoras, disque eran de Carraspeiro, pero debía ser de 
Muros, e compraban alí. 
Entrevistadora: Que ibas, a Testal?
Digna: A Testal, e despois fomos ás Corveiras, íbamos a onde cadraba, 
pero máis ben fomos a Testal. E así que empesábamos a apañar e 
xuntábamos os primeiros queixóns xa empesábamos a carrexar Joaquina 
e mais eu, que éramos as que máis forsa tíñamos e despois no último viaxe 
carrexábamos todas. Traíamos todas de camiño, e despois partíamo-
los cartos. Xa había camións, despois había camións a comprar. Había 
que subir ós camións; os camións tiñan unha esqueiriña pero cando 
non querían a xente enriba… e a xente subía pola esqueira, e despois 
quitaban a esqueira. E nós éramos novas e ghatiñábamos xunta a roda 
e montábamos enriba e as que estaban enriba alghunhas rabuñábannos 
nas mans para que non fósemos para riba, para que lle comprasen o 
delas e non lle comprasen os nosos; pasábase máis traballo. Unha ves 
fomos, íbase ó domingo tamén e o domingo iba tanta xente que era un 
milaghro e unha ves fomos e tanto cambiamos de camión que, tanta 
xente había e os camións carghaban e cheghábamos a un,” non queremos 
máis que están carghados”, cheghábamos a outro: “está carghado”. De 
andar subindo e baixando camións tíñamo-las pernas masadas. Despois 
cheghamos e íbamos para a pista do Aviador, chamábanlle a pista, a 
unha asera que tiña fóra, que era baile, que daban baile alí. E cando, 
cando  un é novo non se cansa e ahora, anque me pagharan ben…
Entrevistadora:  A ver, ti acórdaste de cando fasía, tesían as mantas 
na Barreira?
Digna: Si, acordo e mais ben. Tesíaas unha que se chamaba Ángeles 
e mais tía Pura e mais en Tarás que as tesía José de Mañas. O telar 
tíñano alí, tía Pura tíñao na casa e Ángeles tamén; José de Mañas tíñao 
nunha caseta alí ó lado. E tesían liño e mais tesían  tiras, cosían as 
tiras que había de espugha de… de trapos. E cosían as tiras e despois 
fasían mantas. Tesíaanas, pasábanlle o fío e tiñan así como unha 
aquela pasaban e daban ó  aquel , ó  telar . despois pasaban outra ves e 
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volvíanlle a dar e despois levábanas a, para a feira, levábanllas  para a 
feira a quen as encarghában ós montañeses e a  quen llas encarghaban 
e dábanlle o trigo eso acordomede levar , de ir á  feira da Serra… e 
había moita xente.e Mañas poñíase  debaixo do ayuntamiento.Traíanlle 
unhas para faser e outras traías el feitas para levar pra, para a montaña. 
Eu acórdome ir os rollos de liño para, para faser e máis... tamén  sacos. 
Traía tamén cousas feitas, as  sábanas feitas. E mantas. Pero as sábanas 
non eran de trapo eh, as sábanas eran de liño. E as mantas de trapo.
Entrevistadora: Abuela usté acórdase de botar o liño, acórdase de 
botar liño?
Aurora: Acordo. Era como a herba, había que reghalo, había que 
reghalo. O liño había que reghalo, que era moi amigho da agua e despois 
é cando estaba, cando tiña así enriba chamábanlle a liñasa, botaba uns 
capullos enriba; e cando os tiña, vían que estaban maduros apañábase. 
E despois había os bancos que tiñan así un pau, unha tabla e tiña polo 
medio, así uns furados e chamábanlle ripeiras; e por aquela ripeira 
collíase o liño e metíase e caía a semente para un lado e viña o liño 
para o outro. E despois o liño daba, moito traballo había que metelo en 
aghuas, xa lle chamaban o poso do  liño. Había xa uns posiños xa para 
metelo e metíase alí  e despois había que sacalo e enriba duns bancos ou 
dunhas pedras ou dun que fora, tiña que ser de pedra e bumba masos,  
os masos estaban diante, e tiña un manguiño e mallábase alí, masábase 
o liño e despois volvíase a botar outra ves ó... volvíase a botar outra ves 
outra ves ó poso, volvíase así que estaba alí uns días,alá cando era, que 
eu non sei cantos días tiña que estar, había que sacalo e volvelo a masar 
e masalo ben masadiño. E despois sacábase, e despois cando estaba listo 
collíase, había unhas chamábanlle espadelas, espadelas, que tiñan unha 
asa e eran como espadiñas para espadelalo e espadelábase; e despois de 
espadelalo, despois si que non me acordo como fasíamos, como fasían, 
espadalébase e botábase o máis un, era para serros, chamábanlle serros, 
era o liño máis fino,  outro era, estopa e outro era… Como era outro?… 
un era para serros e  o último era para tomentos, chamánbanlle tomentos 
era o máis cativo. E despois ese dos somentos fasía as sábanas moi 
ghordas e ese collíamolo para faser as mantas de trapo, que fasíamos 
mantas de trapos. E, e despois despois poñiase espadelábas eoutra ves  
e poñíase o fíno nun lado  e fasían tres mans, tres clases, e despois 
volvíano a meter no poso desde que estaba espadelado e cando estaba 
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sacábano e poñíano a secar; e cando estaba seco collíano e era cando 
fasían as madañas;  despois fiaban; despois era cando se fiaba e era 
cando se fiaba e fiaban  o fino para un lado o outro máis cativo… pero 
levaba moitas moitas voltas. Daba moito traballo, moito. Eu co liño non 
pasei traballo  máis que a masar. Masábao, mais aínda sabía espadelar 
porque había uns. Pero as sábanas eran moi boas eh,  e duraban moito 
e,  e así eu do liño non sei máis. Aproveitábase os trapos que cando 
viñan as costureiras ghardábalos e mais aínda a finada de mamá aínda 
lle pedía trapos  ás costureiras de Noia para  despois; cortábanse así uns 
pedasiños estreitos  e despois fasíanos, levábanse á teselana e dábaselle 
o liño ou a estopa e mais  levábanselle os trapos e con un  pasaba, 
pasaba  non sei se pasaba os trapos e mais o liño xunto, eso si que non 
me acordo. Pero nós…  eu aínda fixen unha saia, aínda ghastei unha 
saia de liño  cando era mosa, cando foi da gherra da miseria da miseria 
que había. E cando foi da gherra aínda pedíannos sacos para faser saias. 
Pasáronse miserias abondas. Non sei se volverán a pasar outras. Co 
xeito que leva, no leva moi bo.
Entrevistadora: E logho, cando se… abuela, cando iba á marea 
bañarse, cando eran novas, como se bañaban cando eran novas? 
Aurora: Ai, íbamos a un currunchiño que había alí na, na Forniña, eu 
hai moito tempo que non pasei por alí, pero había unha areeiriña, alá 
abaixo dos Fundeghos da Xesteira ou por alí era. Íbamos cando había 
marea, cando estaba a marea chea. Pola tarde, pola tarde, máis ben. E 
non íbamos todolos días, tampouco había tempo para eso, que había 
que traballar; e íbamos cando podíamos, pro tódolos días non íbamos.
Pero pensas que… non había traxe de baño nin nada; bañábamonos  
cunha combinasión;  e nadar, eu nunca aprendín porque… xa íbamos 
poucas veses tamén. Éramos mosas ... e e os… os mosos non ibán a pé 
de nós; pero se cadra iban por riba polo monte asexar.
Entrevistadora: E, e como era cando iba cos remos a Muros?
Aurora: Era miña avoa, e iba vende-los remos a Muros a andar por 
esas montañas cos remiños na cabesa. Canto traballou! E quedoulle 
o soghro, e o soghro era carpinterio, era moi xeitoso e fasía remos e 
ela íaos vender para sacar algho, porque as leiras non daban, daban de 
comer, millo, e daban patatas e desas cousas, pro cartos non daban; e 
ela, a Muros, por esas montañas de Dios. E miña avoa, tiña tamén un 
cuñado e cando estudiaba foi levarlle, alá no seminario dábanlle pouco 
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de comer e el tería, non tería cartos para paghar eu non sei, e ela collía 
nun cabasiño un, unha pouca boroa, e non sei se collía máis algho e a 
andar a Santiagho. 
Entrevistadora: Andábase  moito? E, e cas sereixas, que tamén as  
levaban a vender?
Aurora: Ai, sereixas! Eu fun moitas veses con elas a Noia. Había que ir 
a andar e despois pasar… E subir a costa da Punta para riba hasta Orro. 
Na Punta para pasar cando estaba a marea, había uns pasales, unhas 
pedras, e chamábanlle os pasales… E cando estaba a marea chea viña 
a ghamela á pedra da Punta. Ti nunca fostes á Punta? Hai unha pedra 
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ghrande, ahora non sei se a hai. Bueno, e cheghaba a ghamela alí e 
metíamos os cabases alí e mais metíamonos nó;, e cando estaba baldeira 
que estaba , que estaba… o mar baixo había que íbamos  e íbamos a 
andar hasta donde nos collían os cabases e collíannos os cabases e a 
nós pasábannos ó lombo, as que pasaban na Punta. E,e  despois alá 
botábannos fóra tamén, collíannos os cabases e poñíannos alí fóra e 
erghíamos e subíamo-la costa da Punta a costa, hasta  Orro, que era 
unha costa de demonios; e a andar ata Noia, e se cadra cun sesto que 
había uns sestos que tiñan un aro xa eran os sestos dos ombros; eran uns 
sestos grandes, tiñan un aro aquí para levar enghanchado no braso; e alí 
levábamos unhas fabas para vender ou ovos ou algho, e levábamo-lo 
cabasiño na cabeza e o sesto así enghanchado e así pasábamos a nosa 
vida. Con traballos abondos.
Entrevistadora: Pero tamén non vos xuntábades no Souto a cantar e 
así?
Aurora: Ai, na Laxe. Alí xunta o portelo do Rabelo;  alí era onde nos 
xuntábamos ás noites e xuntábamonos e cantábamos  e quen sabía tocar 
a pandereta, tocábaa; eu nunca souben, nunca me dou tampouco por 
aprender. Cantaban todos ben… Está calada, muller, que a nosa vida foi 
unha historia.
Entrevistadora: E, e  a Santa Lusía viña moita xente?
Aurora: Ai en Santa Lusía era unha romería moi  boa. Aquel monte 
estaba todo cheo de xente, xente a comer ás dose, levábase a comida 
e... e… e comíase alí; era moi boa romería. Solo que tamén viña... 
e despachaba… a… a deica pouco a pór do sol a romería; e porque 
senón había peleas porque se emborrachaban e había peleas e había que 
marchar. Que demais Santa Lusía o que foi Santa Lusía e o que e ahora. 
O que a veu antes e o que a ve ahora non parese  Santa Lusía. E viñan 
os de aí de Santa Cristina e cantaban: “Somos de Santa Cristina, somos 
de lo.. somos de junto la ighlexia  donde se entierran los muerto”. E 
cantaban esas Laxeiras de Noia, de Orro, cantaban moi ben, daba ghusto 
en Santa Lusía. Fasianlle moi boa  festa, pero a festa acababa sedo por 
eso, que  comían alí e bebían e emborrachábanse e despois os ghuardias 
despachaban a xente e... 
Entrevistadora: E con que mallaban? Como mallaban?
Aurora: Cuns manlles; tiñan os mangos ghrandes e despois tiñan,así 
entre o mango e como unha pala que tiña diante, chamábanlle as casulas, 
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virábase, virábase e eu a malllar tamén sabía mallar ben, que aprendera 
e, e iba mallando pouquiño a pouco, pouquiño a pouco, pouquiño a 
pouco e despois didían: “Ei, pés na eira”; e cando disían pés na eira 
despois empesábase a mallar máis de forsa, e así que estaba mallado 
dun lado, pasábase e dábaselle volta á... ó trigho, virábase o senteo e 
despois dábaselle así volta, non sabes? Mallábase por aquí e despois 
virábase así, íbase virando conforme estaba posto na eira, íbase virando 
e volvíase a mallar e despois quitábaselle, así que estaba mallado 
quitábaselle a palla e quedaba o ghran todo embaixo e xuntábase e 
enchíanse en sacos e despois había que limpalo, levalo ó Loureiro ou 
a onde fixera aire e cando viña aire, collíase a criba e poñíase así, e co 
aire  marchaba a muíña aquela que tiña e quedaban os ghransiños todos 
limpos.
Entrevistadora: E onde o mallábades? onde estaban as eiras en 
Ribadomar? Entre as casas?
Aurora: As eiras eran fóra, había na da Currela, que era onde teñen 
ahora os da Maril as pereiras e aquel; e nós, nós tamén na nosa eira 
tamén mallábamos. E, e quen tiña máis? Eu non sei se tiñan, os de 
Alborés tamén terían eira. Había bastante onde mallar, mallábase en 
calquera cando estaba libre. E, e era traballo mallar tamén, eh. 
Entrevistadora:  E cando ibades ó muíño, ó Formigheiro.
Aurora: Cando íbamos ó muíño Formigheiro, cando íbamos ó muíño 
ó Formigheiro había unha costa para baixar que non é , non era como 
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ahora, unha costa para…. mira, había que subir o Souto por xunto casa 
de José Antonio do Rabelo había un carreiro que  iba dar a Tarás, á 
casa de Carabinas, pero era picoso, eh, e co saco na cabesa por alá 
arriba, e íbamos, bueno porque podíamos. E eu levaba dous ferrados 
de millo e mais a mestura, chamábamoslle mestura ó senteo, enriba do 
saco  e cheghaba a Tarás, enriba da ponte pousaba que me pesaba xa e 
e despois unhas veses aínda íbamos ó noso muíño e outras veces non 
tiñamo-lo muíño de día , tíñamolo de noite … e, e despois estábamos 
se cadra alá, cando era no verán botábamos alá o día. Eu levaba  tres 
sardiñas e poñíaas a mollo na,  na canle, na presa da aghua do muíño 
cunha pedriña por enriba e un cachiño de boroa e alá cando me paresía  
comíaas, asábaas fasía unha laradiña e asábaas e comía aquela boroíña 
con aquelas sardiñiñas e asábaaas. Se cadra botaba o día alá. E cando 
era de noite marchábamos  dúas ou tres, eu atrás non quería ir que tiña 
medo; iba, se íbamos tres, eu iba no  medio; iba unha diante e eu no medio 
e outra atrás. E  cheghábamos alá con tempo de faser, de xuntar unha 
leñiña para de noite e, cheghábamos e xuntábamos e despois fasíamos 
unha laradiña e cando era de noite pasábase mal pero,  nós fomos 
andando así e pasando  traballos… pasando traballos que… Unha ves 
eu e mais Raúl fomos e era cando era despois da gherra e había  escases 
de aseite e nós tíñamos un farol e e botámoslle pouquiño aseite pero 
cheghamos á casa de  Carabinas e alá vai caenos o o… quedounos a asa 
na  man e o farol caeunos da man co aseite, que tiña unha candelexa 
chamábanlle unha candelexa dentro e era a que lle botaba alí o aseite e  
despois a candelexa tiña unha torsida así dentro de género e encendía e 
alumbraba e ala vai e  cheghamos á casa do Conde e petámoslle a ver 
se nos botaban un  pouquiño aseite; pero aseite nono había, botáronlle  
unha chinga que o escorreu dunha botella, pero non tiñan  aseite e alá 
fomos, como disía o Violo; aquí caio, alí me derrumbo; íbamos  para un 
lado  e para o outro, e Raúl iba para o muíño de riba, que eles tiñan un 
muíño canda nós e o muíño despois era de día  que nós marchábamos na 
alborada para  moer, e cando cheghamos alá  xa pasaba da alborada, xa 
era, xa se vía ben e botámoslle ó muíño e despois moemos e viñemonos 
pero  había veces que se pasaba ben porque iban da Ponte  sin muíño, 
iban de Cando sen muíño e iban da, iban todos e nós estábamos moendo 
e os muíños adelantaban pouco porque tiñan pouca aghua  que de ves 
en cando aínda lle íbamos xuntar a agua; íbamos alá  enriba ó peirán 
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e xuntábamos, e tapábamos para  que  non fora para o herbal para que 
viñera  para baixo. E así. 
Entrevistadora:  E ibades todos os de Ribadomar alí?
Aurora: Non, os de Ribadomar alí non iban, iban da Ponte e de Cando  
e da Toxeira e por aí. Os de Ribadomar iba así nunha ocasión, os de 
Ribadomar todos  tiñan o outro no Formigheiro de Riba. Pero antes 
traballábase moito a ver de ahora, porque non había maquinaria nin 
adelantos. Despois xa veu a molinera da Ponte e había que paghar, pero  
ibase e moíase e víñase para casa. 
Entrevistadora: Non había unha banda na Ponte?
Aurora: Non había, habería alghún ghaiteiro, e mais en Entines. A banda 
do Ruso era de Entíns, e a da Barreira era o pai de Velós, era unha… 
manada deles de por aí, de serca, eu ahora non macordo de todos. Eu, 
na Ponte non fagho caso. Eu creo que na Ponte non había banda, había 
un ghaiteiro, que lle chamaban Colón, que era dos Vitorinos. 
Entrevistadora: E onde naseu, vostede, onde naseu?
Aurora: Nasín en Ribadomar, na miña casa.
Entrevistadora:  E viveu alí noventa e tres anos na súa casa en 
Ribadomar.
Aurora: Vivín .
Entrevistadora: Da vida de Ribadomar sabe moito. Moi ben. Pois 
moitas grasias. Ahora xa cortamos.
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Entrevista a
Manuel Vidal Pedrosa
e Mª Isabel Añón Martínez

Entrevistadora: Como celebraban o aguinaldo?
Isabel: Pois o aghinaldo antighuamente, os rapases así de trese catorse 
anos iban a cantar polas aldeas, polas portas dos vesiños; e despois 
dábanlle algho: un, ovos; outro, un troso de… de ghalletas; outro, cartos. 
E despois eso, así que se acababa o aghinaldo, non noite de Reyes ou 
Ano Novo e as Navidades, que era o día do aghinaldo, despois fasíase 
unha festa, unha comerota entre todos.
Entrevistadora: Canto tempo foron mozos?
Isabel: Dous anos.
Entrevistadora: Cando se moceaba?
Isabel: Cando se moceaba? O martes e o jueves e o sábado.
Entrevistadora: Como se realizaba a petición de man?
Isabel: Pois e, xuntábanse as familias, fasían unha comida para 
conoserse e mais pedi-la man.
Entrevistadora: Cal era o menú da voda?
Isabel: Mimadriña! Cal era o menú da voda? Marisco algho houbera: 
sighalas, almejas e pescado e carne.Fora en Villaverde, en Outes; 
Enrique Villaverde.
Entrevistadora: A que idade comezou á escola?
Isabel: Ós oito anos… ou des… ós des, máis ben.
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Entrevistadora: Que estudaban?
Isabel: Eso ahora si que… xa me complicas. Había libro de Historia, 
había Países y mares e... e que máis… xa non me acordo.
Entrevistadora: Cantos libros tiñan?
Isabel: Tres ou catro.
Entrevistadora: Que días tiñan escola?
Isabel: Tódolos días.  Ai, sábado e domingo, non; sábado e domingo, 
non. De lunes a viernes.
Entrevistadora: Como eran os profesores?
Isabel: Un pouco retos: oblighábanche a faser aquelas tareas, senón 
castighábanche de rodillas.
Entrevistadora: Cal era a actitude dos pais cara a escola?
Isabel: Bueno… naqueles tempos non era como hoxe… que había que 
traballar, había que ir cas vacas, había que ir ás piñas e había que… 
que eso; e cheghábamos á casa e non… non tíñamos tanto tempo de 
estudiar.
Entrevistadora: Como ía á escola?
Enrique: Como iba á escuela? Andando,pois non había bisicleta, nin 
había coche, nin había nada; había que ir andando.
Entrevistadora: De onde eran os rapaces que ían á escola?
Enrique: Eran de Vilar de Outes, de Outes e Cambeiro e Castelo.
Isabel: Na...na Serra; na calle da… da que? de Poeta Añón.
Entrevistadora: De onde viña xente á feira?
Isabel: De Masa… de Masaricos, de… de Lestaio, de Valadares, de… 
de Sendón. De tódolos sitios. De Vilar de Outes, de Mirás. De tódolos 
sitios.
Entrevistadora: Que se vendía?
Enrique: Vendíase terneros, porcos, vacas, ghaliñas, polos. De todo. 
Leghumbres, patatas, millo e nada máis.
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Falamos de fiadas con
María Martínez Prol,
de 92 anos 

Entrevistadora: Era amigha, usté, de cantar?
María: Eu era moi amigha… Eu era moi amigha de cantar. Mira, xa 
anduvemos no coro, eu amais unhas cuantas, que fixemos un coro 
ghallegho, que os que nos ensaiaron xa morreron todos, non sabes? e 
anduvemos no coro. Viñéronme pedir premiso ó finado de meu pai, a 
ver se me deixaban ir, e fomos cantar á Serra,  comémo-la empanada 
na casa da Viúda. Fomos cantare… fomos cantare… a … ó Freixo, a 
Calvón, a Calvón, alí ó monte, a Calvón. 
Entrevistadora: Sabe coplas?
María: Ai, saber sei moitas. Pero en ghallegho ou en castellano? En 
ghallegho, mellore. “Tireiche un naranxiña de Marín a Pontevedra; 
miña pobre naranxiña, como se puxo amarela. Por debaixo da ponte 
eu vinche pasar, as pernas, María, viñas de lavar;  viñas de lavar, a cara 
tamén, por debaixo da ponte da vía do tren” Aghora xa me falta a vos 
e todo.
Entrevistadora: A que andaba co barco seu pai?
María: A que andaba? Mira, en primeiro anduvo á area co barco, levar 
area para Noia.Collían a area na Barquiña;  e íbamos á area ghorda ás 
plaias, ás plaias; carghábamos todo ó cabás, ó cabás na motora e íbamos 
pola plancha,  e íbamos pola plancha…  unha tabla para ire… da… da… 
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plaia ó barco, para emborcar, que levábamos no cabás, non sabes? siii... 
e despoise el iba para Noia de... descarghala. Leváballe para Boca Torta 
amaise para….para quen era máis? …Para Boca Torta… e mais para... 
quen era máis?... oi… para Arruán, que estaba casada cun fillo de... 
cunha filla do Seco, do Seco que tiña  a… a fábrica en Vista Aleghre.
Entrevistadora: E cantos anos tiña usté cando andaba así co cabás?
María: Cantos a…? Oh.. anduven hasta moitos anos; anduven hasta 
que me jubilei. Ai canto teño traballado. Traballei…Mira, eu disde des 
anos.. xa fun á escuela algho pero… tiña que vir e traballare. Non é 
coma ahora. Non é coma ahora. E traballaba…iba ós arghasos para o 
porco, iba á leña e iba.. iba traballar todo. E iba ó muíño a Roo; iba ó 
muíño a Roo, co saco do millo. Non sabes? e íbamos durmir…. íbamos 
durmir ó muíño, non vran. Non sabes? levábamos un feixiño de palla 
para nos deitarmos despois en canto moía o muíño de noite. E para 
non ir e vir, durmíamos alí de noite. E un día fomos e levei... levaba 
unha rapasa, era eu máis ghrande, máis mosiña, e levei unha rapasa co 
feixiño da palla, eu o saco de millo; e despois iban para xunta de min 
Non sabes? Máis, as vesiñas. E despois cheghamos alá, pousámo-lo 
feixiño da palla, no... fóra do… do muíño... e en canto puxen o muíño 
a moer, veu un que morreu, e peghoume no… lume na palla; e collín a 
taxideira e salín para fóra para lle dar ca taxideira, para apagha-lo lume. 
Pasei moitas daquela.
Entrevistadora: E logho os mosos non aproveitaban para ir ó muíño?
María: Os mosos e… non iban. Non; daquela aínda non iban. E  inda 
eu era nova tamén e non… eu casei de vinte e tres anos. Non sabes? 
Ese moso era… éramos fillos de irmáns. Inda tuven dispensa. Dispensa 
era por ser da familia. Non entendes? Quería disir que o meu moso…. 
que era primo meu… e había de casar, había que casar… tres meses 
estuvemos sin casar, que fixo alghunha dispensa no… chamábanlle a 
dispensa. Non sabes? Había que pedir  permiso... pola ighlesia, non 
sabes? Había que estar ese tempo. Pero tiña vinte e tres anos, non era 
moi vella; e el pouco máis, porque me levaba sete meses. Non sabes?
Entrevistadora: E donde fixeron a voda?
María: A voda? non fixemos nada, meu fillo. Porque mira… vouche 
di… vouche disir: foi un que era… familia, unha tía del amais un tío, 
que andaba, era patrón de pesca, non sabes? e foi de padriño e… e... era 
unha tía miña, que era curmán de miña nai e… e foi de madriña. E total 
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non levamos ninguién. Non. Non. Inda viñemos para malla-lo trigho 
aquí no… aquí no pasillo. Malla-lo trigho. Porque casamos…. o des de 
ju… o des de julio e... e... casamos pola mañán pero… cando fomos, 
fomos polo… por aí adiante andar e dixeron que xa casara, un que era 
cholán, e casou cunha viúda, e que casaran ás catro da mañán…
Entrevistadora: E como casaban a esas horas?
María: Casaron, que ela viudou; e el tamén, que lle morrera a muller,  
e casaron… ás catro da mañán, non podía ire… non podían ir de día 
seica, e como dixeron... como dixeron que non se podían casar dous 
matrimonios no día, que era malo, eu non... xa me quería volver no 
camiño. Moita suerte non tuvemos pero… bueno, é verdá. Porque non 
había suerte, disque. E eles tamén morreron logho; e nós tamén… eu 
aínda estou… pero o meu home... xa vai para vinte e tres anos que está 
alá, que morreu. Amais como dixeron que xa era... pero por min, eu xa 
queríame volver. E viñemos para malla-lo trigho. Eu non… eu estaba 
aquí na cosiña. E así. Así é a vida.
Entrevistadora: E usté para a voda estrenou un vestido ou non estrenou 
nada?
María: Pois levei co que tiña para voda. Para a miña voda? Levei un 
traxe asul, que tiña, que me fixo unha prima dalá de Barro, da outra 
banda. E… e… e os sapatos tamén os que tiña, que eran novos aínda 
e… e fomos así.
Entrevistadora: Entonses xa non tuvo reghalos de voda?
María: Nada. Nada, meu fillo, nada. Reghaláronme un biscachón unha 
de Rates, que era...non… non era de Rates, non sabes? E …reghalos de 
nada. Non sei se miña tía Lola, que fixéronlle o casamento así; porque 
quedamos, eu aínda non tiña tres anos, meu irmán non tiña tre… sinco e 
quedounos unha rapasiña de sete meses, non sabes? Miña nai tiña trinta 
anos cando morreu. E así.
Entrevistadora: E sendo así pequena, puxéronlle luto?
María: Non. Ai! Puxéronme; puxéronme un vestidiño oscuro, aínda 
non tiña tres anos. Un vestidiño oscuro. Acórdome deso. E mais 
acórdome cando me levaron para enterrar ante…antes de marchar, 
leváronme a xunta dela para a ver na caixa. Deso, acódorme. Antes, e 
antes poñíamos... tíñamos sete ou oito anos. Pero eu.. eu xa teño toda 
a vida hasta que morra. Mira se mo sacan... Eu aghora desde que me 
morreu o home… Eu xo puxen, xo puxen por todos. Xo puxen por meu 
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pai, sete ou oito anos, ou máis.
Entrevistadora: Ó ter luto, non podía ir ás festas?
María: Ah. Non iba a ninghuna, meu fillo. 
Entrevistadora: Que se acorda usté de San Mighel, como era?
María: A San Mighel, cando íbamos, nós íbamos de romería pola 
mañán; e cando íbamos a San Mighel, xa disían que estaban os da 
xesteira, que xa foran de vispra… que estaban por alí medios arrolados. 
E nós íbamos e estábamos á misa e estábamos a aquel, e levábamo-
la comida; porque día de San Mighel era ó outro día da festa de San 
Cosme, da festa daquí, non sabes? nós é… é o vintesete  e mailo vinte... 
vinte e oito, e o vintenove é San Mighel, non sabes? E xa tíñamos 
sobri… comida de sobra no caso de… carne de porco e eso; e fasíamos 
unhas rebandas e eso… e íbamos a San Mighel. E en San Mighel había 
uns por alí arrolados. Uns iban de vispra, arrolados por alí; e outros, é 
verdá. Divertíamos alí. Eso xa… desde que éramos… de edá, eh! disde 
que éramos de edá, non é, non é de chavales novos.
Entrevistadora: E ó Socorro a Mirás e a Santa Leocadia tamén iba?
María: Ó Socorro nunca fun. E a Santa Leocadia fun unha ves. A andar, 
si.
Entrevistadora: E a Santa Lusía?
María: A Santa Lusía fomos, íbamos sempre, ho. Íbamos, ho. E ó 
Socorro ó Freixo. E a San Benito, que eu caseime o víspera de San 
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Benito; o víspera de San Benito caseime, casámonos, que é o onse de 
julio… o des de julio… o onse;  e o des casamos nós. E despois, como 
non fixemos voda, fomos ó San Benito ó Freixo. E comemos alí todos; 
éramos unha manada: da familia e de…. e foi un… levábamos un… 
un primo… un primo meu que seu pai amais uns cuantos, andaban nun 
gholión, nun barco, ós pinos…
Entrevistadora: Entonses que levaban, os pinos da fábrica de Langaño 
cara Noia?
María: Non, iban por aí, polo río arriba, iba a madeira toda pero 
en barcos, en ghaleóns. Pero despois no Freixo, andaba tamén; iba 
ghaleóns, eses ghaleóns de barcos máis ghrandes. 
Entrevistadora: E usté sabe o que son as fiadas
María: As fiadas? As fiadas era toca-la pandereta e... e había fiadas 
en todo. En tódolos lughares. Mira, había unh afiada aquí, aquí en 
Albeida; había outra en Vara; había outra en Serantes; había outra en 
Laghoa. Eu… Había en Roo. Eu amais unha que chamábamoslle Titía, 
vistímonos de mariñeiros… de roupa de… do serviso, non sabes? eu era 
mási pequena , ela era alta, non sabes? e fomos as dúas a Roo de Riba… 
á fiada. As dúas solas. E nós, adevertíamonos moito. Había moita xente, 
ai, había ho; había, ho. Era ós jueves, ós martes, e así; e ós sábados. E  
así. É verdá.
Entrevistadora: Con mosos ou sin mosos?
María: Sii, ho. Había mosos, ho. E botábanlle coplas uns ó outros. E 
índa aquí, mira, aquí… aínda aquí… había unha fiada aquí, e salimos 
da fiada e chamamos:” Manuel do Caneludo, ven aquí á fiada a Albeida 
que hai un can peludo peludo”. A un doutra banda, da banda da…
Entrevistadora: Pero os sitios que me dixo de fiadas, é todo aquí por 
San Cosme. Noutros sitios non había fiadas?
María: Había en Roo, non sabes onde é Roo? e no Freixo habería, 
pero alá non íbamos, ho. E había en Laghoa; en Laghoa, alí onde está 
o supermercado de… de Camila, había unha fiada alí. Era un cubertiño 
, así.
Entrevistadora: E, aquí fasían o pampallín?
María: Pero eu non sei que é eso. Nos carnavales íbamos vestidas de 
entroido: unhas veses de roupa bonita e outras veses de varredoiros; e 
eu, o meu ghusto, era ese, que tiña; e iba para o cuberto, e para despacha-
lo… a fasenda aí, e salía e viña vestida de entroido para aquí.
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Entrevistadora: E canta-lo aghinaldo?
María: Canta-lo aghinaldo… miña nai! Íbamos sempre, meu fillo! Xa 
íbamos ensaiar e despois íbamos canta-lo aghinaldo e despois fasíamo-
lo albaroque; disde que se acababa, non sabes? Ensaiábamos nós…. 
os aghinaldos que  sabíamos; á noite, Navidá e… e… de Reis. E así, 
cantábamos. Si. Íbamos por Reis e mais por Navidá. Pero non eran 
villasincos coma ahora, muller. Nós cantábamos: “ A noite de Navidá, 
noite de moita aleghría; naseu o Neno Jesús, pareu a Virgen María. Ave 
María llena de ghrasia fue concebida pura y sin mancha; pura y sin 
mancha fue concebida llena de ghracia, Ave María.” E así.
Entrevistadora: Cantos anos ten?
María: Pose, se chegho ó trese de abril, son noventa e dous. Se chegho 
alá. Sei unha historia, unha historia que tiñan os de Noia, que fixeran 
os de Noia: “Poñan atensión, señores, o que vamos a cantar, a vida de 
mariñeiro, houbemos de naufraghar. Fíjense ben neste barco, feito de 
pau de aveneiro, viñemos carghar a Noia, de viño para o Ribeiro. E 
salimos de Lorvello, o barco ten bo velamio, carghados de mineral para  
a mina de Lousamio. E salimos de Lousamio unha noite de respeto, 
carghados de caramelos fletados para Noberto. E tratámola nós, era 
para descarghar, pero non había muelle, non pudemos atracar. Fomos 
por Santa Cristina, o barco iba lixeiro. Alí perdémo-lo rumbo, que 
non vómo-lo telleiro. A non vérmo-lo telleiro, avistamos a Corral, e 
fondeamos en Orro. Vaia un ghran capital! E veleamos en Orro, non 
se crean que é broma cun carghamento de allos para Obre e para Boa”. 
Eran os allos para Boa, pero era a terra dos allos, non sabes?; e o 
Ribeiro era o viño, e o mineral era de Lousamio, porque dera…había 
en Lousamio… é como disir... carghados de mineral para as minas de 
Lousamio. E era todo ó rivés, non sabes?
Entrevistadora: E as sebolas?
María: As sebolas antes, púñamolas. E apañábamolas. Pero antes íbamos 
ó jueves e ó domingo vender sempre a  Noia. Pero restreábamolas; 
fasíamos restras, non sabes? eu estaba sempre, ó miércoles e ó sábado, 
estaba siempre restreando; e cantando. Enrestraba e cantando, eh. 
Entrevistadora: Cantos cartos sacabas cas sebolas?
María: Non sacábamos nada, meu fillo, daquela. Ai…  e que sacábamos? 
Íbamos a Noia a andar por esa terra de… de... por esa area… da outra 
banda. Cando non había marea para ir a Noia… Cando había marea, 
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xa íbamos embarcadas alá… ó muelle de Noia; pero cando íbamos 
por terra, desembarcábamos aí na Pedra San Batolomeu e íbamos a 
andar carghadiñas de sebolas. Pousábamos tres veses no camiño, antes 
de cheghar a Noia; e despois íbamos… e para  sacare sinco ou seis… 
pesetas do… da cargha que levábamos! Pero víñamos con aqueles 
cartiños, e había unha taberna alí… na area… alá, antes de cheghar ó 
monte de Barro, había unha taberna que se chamaba Fernando, e aínda 
comprábamos alí as cousiñas: carburo, asúcar, unha… unha botelliña 
de aseite, un cuartillo de aseite que… aaah…
Entrevistadora: Para que era o carburo?
María: Para a lus. Para unhas luses que tíñamos de… de lata. De lata. 
Despois xa viñeron unhas luses de… deses mineiros, de sin, non sabes? 
e tíñamos linternas de aseite para ir ó muíño. Que de noite por aí… polo 
camiño, non era coma ahora, que había pedras e había aquel. E non había 
lus. E… andábamos por aí cun tisón do lume. E íbamos abanicacando 
co tisón para ver polo camiño. Inda íbamos a Rates, a Rates moitas 
veses, porque  nós  inda tíñamos leiras alá en Rates, non sabes? e e 
íbamos a Rates e víñamos por alá polo monte, disde Rates, por alá  polo 
monte todo fondo cun tisón. Ou unha linterna. Chamábamoslle unha 
linterna a un farol… de lata… cuns cristales… cun ariño enriba…
Entrevistadora: E  á escuela, usté a donde foi á escuela?
María: Á escuela? Eu á escuela… mira, fun pouco á escuela  porque… 
por desghrasia, por non ter suerte, xa traballei de pequena, non sabes?; 
de pequena, xa. E fun pouco tempo. Pero fun a unha que se chamaba 
doña Carmen. Eu fora a Serantes. Un… un que cha…un vello tamén 
que puña escuela que se chamaba o Comiño, alí, indo para Tabilo, indo 
para Serantes. Iban homes e mais mulleres. Iba, si, íbamos todos. Si. Si. 
Pero alí non lle quixen volver, que non sei que lle fixen e doume unha 
palmada que tiña un aquel… e hasta mexei por min co… co medo que 
lle tomei. E non lle volvín. Acórdome daquela! Ai, pero daba na man e 
chantaba a uña na cabesa. Aiii… non quixen volver.
Entrevistadora: E para fase-la malla, como fasías?
María: Ai, para mallar. Antes mambares; porque non vedes  aínda 
aghora na televisión aqueles mambares. Pero despois xa viñan máquinas 
e mallábase cas máquinas. Xuntábamonos todos. Aquí foi un lughar… 
foi e é… disde unha punta á outra todos nos levábamos, eh. Andábamos 
en compañía todos. Andábamos. E despoise…como che quería disir?... 
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despois quedaba o senteo na morea, enchíamolo; pero despois había 
que limpar; e despois íbamos limpar cando había vento: collíamos a 
ghra a limpar ó vento. E mais despois veu outra moda de… de limpar 
ca máquina outra ves. Cando veu a máquina despois xo limpaba. Pero 
en primeiro todo era o vento, eh. Si. 
Entrevistadora: Usté ó berberecho non iba?
María: Ai! fun, ho. Fun, ho. Fun  moito tempo ós berbechos amais ás 
ameixas. Pero antes non era coma ahora, que antes había que traballar 
moito. Mira, íbase ós berbechos e viñan os bar, os coches a Noia e había 
que levalos, apañábase na Barquiña e aínda se vendía. Había sacos 
deles. E íbamos a Testal, e de Testal íbamos cos sacos hasta Boa. Hasta 
Boa. Cos sacos na cabesa. Cheghábamos alá e se cadra había unha chea 
de coches, pero ibas e, ibas para pé dun e xa non cho quería; e ibas para 
pé doutro e… boh… daquela era moito traballo de Dios. No querían 
que tiñan moita fartura, que había moito. Había moito. Había moitos 
a comprar pero había moito. E así que carghaban, non sabes? Ameixa 
xa non había tanta. Aquela, todo era berbechos. Ibas xa co rastrillo, 
non estabas metida coma ahora, non sabes? Andábamos no seco. Nunca 
anduvemos… nunca nos mollamos. Levábamos unhas botiñas baixas, 
pero nunca nos mollamos. Andábamos co rastrillo, co rastrillo a... para 
apañalos; non era como cas ameixas, que había que dar máis fondo, non 
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sabes?
Entrevistadora: E recorda alghún viaxe que fixera cando era nova?
María: Un viaxe? E eu onde fun, meu fillo? Sabes onde fun? que eu 
mareábame moito. Eue... xa non se iba no coche, xa non se iba que non 
había coches… xa non había coches, que coches había? Non! E, se iba 
á Serra… se iba á Serra,  xa iba mareada. Pero o médico xa viña á casa, 
que non había que ir ó sentro. Non íbamos a nincures. A… a Noia e á 
Serra íbamos a andare. Íbase para a  Serra, cando era tempo do seboliño, 
leva-lo seboliño, inda se iba de vispra… ou íbase no noso bote… hasta 
a fábrica do Seco. Deixábase alí os sestos do seboliño po outro día, 
non sabes? E íbase a andar; e íbase e víñase a andar. E moi contentos. 
Daquela podía.
Entrevistadora: Usté que cre, que é mellor a vida ahora ou antes?
María: Aghora… aghora non é vivire, meu fillo. Aghora non é vivir. 
Porque hai de todo, grasias a Dios. E que falta ahora? Eh? Ahora hai de 
todo. Cómese; ahora tes rosca toda a semana se a queres, venche……… 
fas na casa, que tes ovos. 
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Lembramos unha actividade
téxtil con Avelina Rosende,
de 61 anos

Entrevistadora : Quen empezou co telar?
Avelina: Miña avoa, despois sigheu miña nai. E despois meu pai 
marchou para Holanda e miña nai considerou que xa éramos ricos e 
ardeu todo. Nós axudámoslle, que éramos rapaces, meu irmán e mais 
eu, e ardeu todo. Facía manta e mais sábanas. Mantas de, de trapos 
que lle chamábamos nós; eran, era de tiras; da roupa que xa non valía 
fasía tiras e despois fasía as mantas. Ou sea, que aproveitaba a roupa 
vella para faser tiras, con ela e despois fasíase unhas canillas, e despois 
fasíase no tear eso.
Entrevistadora: Para onde vendían? Era por encargo ou…
Avelina:  Si, si, por encargo. Tiña moitas clientas de Aghuasantas, alá 
de serca de Rois; tiña de Chasín e de Vioxo. O sea, miña nai iba ás feiras. 
Eu iba con ela para lle axudar e traía…dábanlle o liño, por ejemplo. 
E despois na próxima feira miña nai leváballe as sábanas feitas ou a 
manta ou… Íbamos á feira cas mantas, por ejemplo, cos rollos; a manta 
despois, ela fasía tiras, eh… ela fasía tiras así larghas, ves que está unido 
aquí? Tiras así larghas, enrollábaas e levábamolas así á feira á Serra  e 
mais a Noia. Ás dúas feiras. Entonses viñan as clientas e levábanas. 
Traíanlle máis... máis tiras de trapiños e… donde non lle cheghaba 
miña nai iba á nosa roupa… auméntaballe, non está combinada, está 
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de calquera maneira, como foran as telas. E así. Ela tiña moitísimas 
clientas. Ghanaba moitos cartos daquela. Traballaba moito, pero ela 
ghanaba moitos cartos. Esta casa chamábanlle era Concha de Pura e da 
Bicha; e un pouquiño máis arriba era señora Ángeles; e despois aínda 
era… había outra que era señor José, señor José  de Mañas.
Entrevistadora: E xa viñan de antes?
Avelina: Si, si, moi antighuo. Era, creo que miña nai foi a última,  
porque era máis nova.
Entrevistadora: E vostede recorda que por aquí se botara liño?
Avelina: Non, non. Traíanllo, traíanllo as clientas, si.
Entrevistadora: Canto hai que deixaron?
Avelina: Hai moito porque tería eu desasete desaoito anos e teño  hoxe 
sesenta e un, o sea que hai moito, hai moitos anos.
Entrevistadora: Onde estaba o tear?
Avelina: Estaba na Barreira, tiña.. o telar era o último, non, … pero 
antes deso había que faser as canillas que lle chamábamos , como 
lle chamaban, a roca creo; as canillas fasíamosllas nós, que éramos 
rapases; e tiña a urdilleira, que era unha cousa redonda, fasía como unas 
madeixas, non sabes?, porque era un... bolo así; e mais tiña, padaño 
creo que se chamaba, porque esto viña nunha bóla e tíñano que cardar. 
Era moitísimo… tiña todas esas cousas… pero queimou todo, todo. E 
claro, ignoraba.



313

Teodoro Carballo Pais,
de 80 anos, lémbranos 
o oficio de zapateiro

Entrevistadora: Celebrábase o chamado o Pampallín, aquí en San 
Lourenzo?
Teodoro: Si.  No mes de maio vestíanse os rapaces e levábamos uns 
arcos de flores, do que había e tal… e andaban polo lughare. Era sin 
festas, sin festas nin nada... pero os rapaces de cada aldea fasían un 
arco así, e uns en diante cantando “maíño, maio e maíño maio”” e  
blablabla... como era a canción... e tal e os outros rapases atrás... dando 
a volta ó lughar. Había… porque en maio había a sana costumbre… 
en primeiros de maio, que se levantaba a xente sin sol e bendesía as 
terras, iba con augha bendita polas fincas a bendesir a terra, botar a 
bendisión. O primeiro de maio, o un de maio… Éranche costumbres 
que había, como coller as herbas de San Xoan o día vintetrés… tódalas 
herbas, todas cantas había de plantas… Collíanse as herbas de todas 
e metíanse… eso pasaríalo ti tamén seghuramente… metíanse nunha 
bañera a remollar e á mañán lavaban todos a cara con esas herbas, coa 
aghua desas herbas… 
Entrevistadora: E sobre Santa Leocadia?
Teodoro:  E sobre Santa Leocadia... pois mira... era o santuario como 
é hoxe... Iba a xente toda cas comidas... O sea... todas… as familias 
soltábanse e ían en cuadrillas; iba un diante, un ou dous diante marcar o 
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sitio para comere. Levábase o que tiñan, a pá do porco, unha empanada, 
unhas tortillas e tal, para estar en Santa Leocadia… e tal... non había 
coches, non había nada... nin había carretera... porque a carretera de 
Fontemourente esa é feita do corenta e oito... corenta e oito ou corenta 
e nove...empesou por aí  polo corenta e  sete e feita a man chegharía 
por aí polo sincuenta... E íbase polos carreiros, polos camiños... E 
os da Serra dende a Serra....eh... de lonxe, viña xente de lonxe… de 
todo o ayuntamieto, e... e incluso de fóra... Viña andando, uns dende a 
Serra, e outros de aquí de San Lorenzo... e víñamos por aí, pola ponte, 
que había aí unha ponte de pau, despois fixeron a de pedra, de... feita 
cunha vigha de pedra e había que pasar as dúas pontes. Chamábanse 
a ponte serrada e maila ponte do cregho. A ponte do cregho debeu 
surgire... Santa Locadia... era de Fontomourente de Mazaricos... 
Fontomourente era do ayuntamiento de Mazaricos… Os difuntos de 
Fontomourente enterrábanse en Santa Leocadia... entonses pertenesía 
á parroquia de Santa Baia, levábao o cura de Santa Baia. E houbo unha 
reestructura eclesiástica dos curas... porque nós tíñamos aquí o cura. 
Despois desapareseu o cura, quedou... quedou... bueno... había cura 
en Valadares e cura en San Lourenso.. e fixeron un convenio, aquí o 
último cura que houbo aquí debeu ser no mil... novesentos dose, no mil 
novesentos dose... Despois o cura estivo aquí, tivemos cura ata o ano 
corenta, corenta e dous ou corenta e  tres... E entonses, cando os curas 
empesaron a escaseare, foi o de Santa Baia e deixoulle Santa Leocadia 
mais Fontemourente a San Lourenso... Nós aquí ós de  Fontemourente 
témolos exclusivamente para aproveitar as senisas... para estar no 
sementerio... non paghan outro dereito... Estes non paghan outro dereito 
ó ayuntamiento de Outes... Nada máis...
E entonses deixoulle en esa fecha unha ponte de pau... que é o río que 
ven desa sentral... de Villariño… Porque o Tines... efectivamente... o río 
de San Paio enlasa co Tines aí na Famelgha. E fasían unha ponte cando 
se podría... de dous en dous anos, con paus e tal... E despois chámanlle a 
ponte do Cregho, que debeu ser o cura de fasela cando quedou a cargho 
da parroquia.
Entrevistadora: A que hora acostumbraba saír para a romería?
Teodoro: Eu... normalmente iba un diante colle-lo sitio e despois a 
xente iba para a misa das dose sempre, eh. Estábase na misa... Había un 
ghaiteiro  e tal, e despois había paus. A xente bebía e despois había peleas 
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seghido. Eso era normal, moi normal... pero normalmente en tódalas 
festas que había eh... San Pedro do Pino, Valadares era dificilísimo que 
non houbera peleas... Si, sempre.
Entrevistadora: Que ghaiteiros recorda?
Teodoro: Pois mira, eu recordo un aí de Fontemourente que se chamaba 
o Chepa, o Chepa de Fontemourente, que tiña unha chepa ghrandísima 
aí, e ese era o que tocaba por aquí polas romerías. Ese tocaba a ghaita e 
logho un irmán del tocaba a caixa, e outro tocaba o bombo. Era a cousa 
que había. E despois viñeron os de, estaban os de Berres, xa era media 
banda, que eran nove, era a banda que había, de hecho, fixen música 
eu en Berres. Na de Vicente foi donde fixen a academia. Eu á escuela 
empesei de nove anos, aquí na Torre, e  empesei en setiembre do corenta 
e un á escuela; e o tres de febreiro, o día de San Blas que é domingho, 
empesei de sapateiro, aínda non tiña os des, fasíaos en maio e empesei en 
febreiro. En febreiro empesei, pola mañan á escuela, e despois, á tarde, 
de sapateiro. E así estuven hasta os catorse anos que me botaron fóra da 
escuela e Dionato Rodríghez Saavedra veume un día aí na casiña esta 
da Baña e díxome: “canto ghanas ti de sapateiro?” “Ghano seis pesetas 
ao día”; “Se ves para xunto de min douche des”. Díxomo o sábado aí, e 
o luns pola mañan xa lle caín na fábrica. E quedábanme tardes libres... 
viñamos ás sete ou así, e en tempo de verano empesei ir á música. Tres 
pesos, quinse pesetas, me cobraban cada mes pola academia e iba tres 
días na semana. Enseñaba Visente e mais Avelino, o que me cadraba. 
Collín o solfeo e logho xa pasei a tocar ós catro meses, que tiña o solfeo 
aprendido. E xa era para colle-lo instrumento, o trombón, pero valía o 
trombón mil quinientas pesetas; e eso eran tres vacas boas, a vaca de cen 
pesos era moi boa vaca, e entonses, claro, non había con que, non había 
donde, e eles dixéronme: “Bueno, mira, o instrumento comprámoscho 
nós, pero nos tes que firmar cinco anos que tes que estar con nós para 
pagha-lo instrumento”. Catorse anos ou quinse  hasta os vinte anos... 
pois non... e ó ano dinme: Canto che dan en San Paio? canto ghanas en 
San Paio?”. “Once pesetas”. “Ven pra aquí que tamén chas dou eu”, o 
jefe.... Entonces xa me metín na zapatería, xa collín ó ano ou ano e pico, 
xa lle collín contrata, xa cheghei a ghanar trinta e tres pesetas, que eran 
moitos cartos de Dios...
Entrevistadora: Eran frecuentes os zapateiros por aquí?
Teodoro: Buhh... cobraban por enseñar, a min non pero... e iba toda a 
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xente coxa ou tal, un pouco deficiente, era a que iba toda a sapateiros, a 
carreira que había  mellor... pero había moitos sapateiros de Dios, moitos, 
moitos... Mira, había sapateiro en Valadares. Despois que me puxen eu 
aquí dous, porque aquí tivemos dous, o meu jefe Serafín mais eu cando 
vin do servisio; eu puxen a sapatería aquí no ano sincuenta e catro, e 
a outra empesara no ano corenta e dous; entonces eu xa tuven dous ou 
tres obreros. Cando traballabamos con Serafín éramos catro, éramos 
catro obreros. Entonces había, dous aquí; en Valadares; despois xa se 
puxera Ramiro e mais Peón xa se puxeran en Mastentán; despois estaba 
Florindo Ruibal; despois estaba Antonio; despois estaba Chicalaghua; 
despois taba Pepe do Rúa; despois taba Juanito de Alborés; despois 
estaba Angelito... Despois había un na Posa, dous en San Orente, o 
Santeiro de Brión, non che digho nada, eh...
Entrevistadora: En que consistía o traballo de sapateiro naquela época?
Teodoro: Pois mira, en todo. Había moita reparación porque o 
calsado era bastante caro e reparábase moito vello... Os xornales eran 
pequenos... E entonces, había reparación, o que os podía fasere novo, 
xa os fasía; pero había moitos arreghlos de calsado de socos e  tal e de 
eso había moito arreghlo, moita reparación... Mentres que os xornales 
dos obreros eran a trinta pesetas e a menos, a trinta  e menos,  porque 
a sincuenta paghei eu nesta casa… O ano sesenta e un... bueno no ano 
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sesenta e un pensei casarme non... levaba moito tempo ca muller... e 
tal, e entonces pois si, tiña unhas pesetas. Botei as munisións o vinte e 
nove... As amonestasións duraban tres meses, non... tres meses, noventa 
días... botei as amonestacións o vinte e nove de abril e despois casei o 
vinte e nove de julio. Daquela íbase buscar a muller á casa... non éramos 
máis ca nós, os padriños, a nena, e na mais... Fixemos un bisachón, 
encarghamos un bisachón, e partímolo pra dúas casas... a mitá pra miña 
e a mitá pra de meu soghro... 
Entrevistadora: ¿A que hora casastes?
Teodoro: Á unha da tarde veunos buscar Quin do Viro aquí. Quin do 
Viro tiña o coche... aquel coche verdoso... e veunos buscar, levounos 
pa Serra e comemos na casa de Enrique, onde está ahora o Micaelo. 
Comemos alí algho e ás cinco collemos ou... ás tres e media... collemos 
o Castromil para Santiagho... que salía o Castromil a Betanzos para 
Ferrol, e fomos a Santiagho. Fomos a Ferrol e ghastamos na luna de 
miel... a luna de miel, o traxe, a camisa, e a corbata... novesentas sinco 
pesetas... téñoo abaixo no libro, apuntado no libro... Novesentas sinco 
pesetas... 
Entrevistadora: Volvemos á fábrica. Desde aquí, de San Paio, como se 
desprazaba esa madeira?
Teodoro: Esa madeira levábase ó Freixo a embarcar. Nun camión 
de Claudino, de aquí ó Freixo. Aquí  secábase, serrábase, secábase, 
enfardábase, en fardos de  quinse pesas,  vinte pesas. E despois levábase 
ó Freixo; ó Freixo íase deacarghare  e tense tapado con lona mentres 
o barco non viña buscala, tense tapado moitas veses con lonas, con 
plásticos.
Entrevistadora: De onde viñan,  de onde eran os barcos que viñan a 
buscar? 
Teodoro: De Villagarsía, de Villagarcía viñan aí uns barquiños. Ten 
vido carghado de sal. Claudino traballaba, viña carghado de sal de 
Almería,  de por aí, e a pedra de carburo. E despois fixera un forno de 
carburo aí en San Paio, inda está o forno  alí. Tamén inda fasía eu horas. 
Iba de noite, teño ido de noite, a botar, porque o forno estaba cosendo 
unha semana máis ou menos, sinco días e sinco noites, sen parar, non? 
Paredábanse todas as paredes,  deixábase o forno aí e tapábase despois 
ben tapado por arriba, e tapábase con moitos  terróns,  pedras e terróns 
e tal, para que non perdera vapor; despois o lume poñíase  tal, eso ó rojo 
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vivo e botábase leña do aserradero, a carrexar leña toda a noite, a leña 
mollada amontonada pero aí ardía, ardía, ardía; e despois ós oito días 
ou des, ou así, serrábase, e despois ós des descarghábase e eso cando 
se descarghaba, brrr… había que filtrar,  a xente  ese, ese… o vapor 
do carburo, do cal vivo. Ou sea, o cal fasíano aí. Salía de aí para os 
almaséns. Cosíase aquí. Aquí viña a pedra… a pedra dunha canteira, 
desa de  calisa, e fasíase aí. E despois iba… o que iba en pedra, iba en 
pedra;  e o outro iba en bidóns de douscentos quilos. 
Entrevistadora: Era frecuente que a muller participara nese traballo de 
descargha?
Teodoro.- Si, moito. Todas, todas. Eran todas mulleres. Nós ibamos, nós 
cheghamos ir da nosa casa  sinco á fábrica e os sinco non ghanábamos 
na semana, non ghanábamos  para o ferrado de millo. Valía o ferrado 
de millo cuarenta e sinco pesos; ghanaba eu á semana catorse;  miña 
madriña ghanaba dose; meu irmán ghanaba outros dose; e despois 
había Carola e mais Benigna, esas ghanaban sete pesetas. E nós non 
xuntábamos na semana para un ferrado de millo. E na  fábrica xa éramos 
sinco e despois na casa había nesa fecha había tres máis: miña nai, miña 
tía e miña irmán Carmen. Esa traballou moito de Dios, esa traballou no 
estraperlo; despois no ano corenta e seis e así ela, ela iba con fruta para 
Sanfogha, para  Masaricos, para Beba, para Argheirón, para Ínsua. Ela 
levaba fruta na cabesa, e viña carghada  de Insua e despois  xuntaba 
para unha casa para Insua. Cambiaba millo, senteo, trigho,  lentellas, e 
tallada  incluso, se lle daban un pedaso de tousiño, un pedaso de tal,  e 
xuntaba para Insua. E despois, no fin de semana, viña, e o millo  levábao 
para vender a  Noia. E tamén levaba as outras cousas, pero traía para 
comer para casa. E  un día fomos a esperala meu irmán mais eu, que 
viña para alí de Chasín, ó pasar aquela pontiña que, que hai de  Chasín, 
para alá, ó pasar o Pino para alí e traía sento quinse quilos na cabesa, 
sento quinse quilos!  Cheghamos alí e agharramos os dous e índa ela 
traía.…
Entrevistadora: Que fruta había aquí en San Lourenzo?
Teodoro.- Bueno,  aquí, ela compraba, compraba en San Orente, na 
casa do,  dos Cubeliñas, unha horta moi ghrande que hai; nesa horta 
compraban a carghare. E cando era das yemas, esa froita,  iban á horta 
dos Barsia de Cando, donde está o paso. Maruja, a miña, tamén foi. Iban 
comprare a Cando e carghaban por tres pesos. Si. Iban andando cos 
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cabases  e cobrábanlle  polo cabás, cobrábanlle como fora, cobrábanlle 
quinse pesetas, tres pesos. E miña irmán levaba unha colcha, levaba 
unha colcha e enchía  o cabás, a ras, e despois  amarráballe un cordel 
á volta do  arco do cabás   e  despois volvía a encher  enriba  da colcha 
e amarraba a colcha arriba; o sea,  fasía dous pisos no cabás. E despois 
desde aquí a Ponte Olveira, quinse quilómetros. O sea, iban a Cando,  
por ejemplo o sábado;  e ó lunes,  á feira de Ponte Olveira; Maruja tamén 
traía o seu cabasiño , tamén iba a Cando; e despois  viña para aquí… 
E ó outro día a Ponte Olveira, carghada hasta Ponte Olveira outra ves. 
Así  que eran,  son aproximadamente, sinco, des, trinta quilómetros. Hai 
sinco de aquí á Serra;  da Serra a Cando,  outros sinco , máis ou menos, 
des; e  quinse de aquí a Punta Olveira, vintecinco quilómetros,  iban 
o sábado buscar alá , que era des e des, vinte; e  despois o  domingo  
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folghaban;  e o luns fasían os trinta, quinse e quinse, Así era, pero foi 
moitas veses… Así a vida.
Entrevistadora: E cando houbo a central eléctrica aí en San Paio, que 
foi, a fábrica de madeira e despois a central eléctrica?
Teodoro.- Non. Antes empesou… antes púxose a  sentral eléctrica; e 
así que estaba  a sentral eléctrica; o sea, estaba feito o embalse  e as 
tuberías e tal porque o aserradero traballaba con aghua,  e tiña unhas 
poleas, non? O alternador tiña unhas poleas, pero en canto traballaba o 
aserradero non se daba lus,  entendestes a cuestión?  Cambiaban, había 
un alternador abaixo e viña aghua e movía esas  poleas, e o alternador 
movía as poleas esas e movía os aparatos de serrar; viñan as poleas  
desde abaixo do sótano  así para arriba; era por eso, era por eso. E á noite 
desmontábase as poleas e quedaba o alternador, metíase un machete e 
iba ó cuadro  e daba a lus.
Entrevistadora: É dicir, que vós durante o día non tíñades luz?
Teodoro.- Non, non. Non había lus durante o día. A lus dábase ás 
sete da tarde normalmente. Non tiña ninguén, Tampouco xa ninguén 
tiña nevera. Nin ninguén tiña nada, así… aparatos Despois empesou 
a estirarse e xa medianamente, xa non había nada, porque  cheghou a 
Lestelle,  cheghou a Maghor, por aí pola  sona esa e estendeuse; a augha 
non daba, a augha non cheghaba e fíxose outro embalse  aí arriba.
Entrevistadora: Que había de bo antes? 
Teodoro.- Pois mira, eu que che diría  de bo? Pois vouche disir  que a 
xente  me pareseu  que non tiña tanta malisia unha, que non tiña tanta 
malisia,  e tiña  moito máis interese. Máis interés, máis interesada por 
unha  cavada nunha leira, por un paso  dun carro nunha leira e tal. O sea, 
quedouse, quedouse, había outra hermandá, había unha hermandá dun 
xeito pero  había unha serta xente que non admitía, que non quería dar 
nada do seu, entendes? moi apretados.

 





325

A importancia dos sombreiros
na economía familiar
por Victoria e Carmen 

Entrevistadora: Por que non che gustaba faser  sombreiros?
Victoria: Non me ghustaba porque era de noite, que se cadra non 
sabes? tíñamos salida ou, eu que sei, tiña sono e, a min non me ghustaba 
dábame traballo.
Entrevistadora:  E quen che mandaba logho?
Victoria: Miña nai, ho; miña nai que nos vestíamos e, miña nai daquela…  
daquela non había outro modo de... e de día tiñan que traballar e despois 
ela aínda facía o sombreiro na cama para despois levalo á feira, a vender. 
Ela, ela levábaos sempre á Serra. Vendíaos siempre no feirón e mais na 
Serra. E con eses cartos de vender os sombreiros compraba a tela para 
os vestidos, ou os sapatos e axudaba…; logho, ela arreghlábase para 
vestirnos.
Entrevistadora: E na casa cantas érades a faser os sombreiros?
Victoria: Pois na casa namais que os fasía mamá e nós que lle 
axúdabamos, eu e mais miña irmán; pero miña irmán tampouco xa, 
aínda menos ca min, aínda lle ghustaba menos, si . 
Entrevistadora: E se estabas por exemplo un domingo de descanso…
Victoria: Ai non, non, non. O domingo non nos fasía, ó día solto logho; 
ó día solto si que nos mandaba teser, xa nos tiña a manchea de pallas 
mollada para teser. 
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Entrevistadora: E notabas alguna época do ano máis venta ca outra?
Victoria: Non. Os de mamá xa... tiña aquelas personas, non sabes, fijas, 
que siempre llos iban comprar.
Entrevistadora: Canto dura un, canto solía durar un sombreiro destes; 
por exemplo, unha muller compraba un sombreiro este ano…
Victoria: Ai, pero había, daquela había un capricho que tiñan un para, 
para un domingo ou para ir a unha viaxe ou... e ese valía máis, non sabes.  
Como temos ahora unha chaqueta ou un abrigho para ir, non sabes? 
E despois compraban outros que que o poñían, que antes andábase, 
carrexábanse feixes de herba ó, á casa ou ó carro, pero máis se cadra 
á casa e, e tíñano para poñer os cabases, logho, enriba do sombreiro e 
querían tamén que fora ben tupido para que non lle metese agua. Se 
collían o feixe, caíalle a agua; E esas de Vilar xa tiñan así alghún que 
valera máis cós cutros; eu o presios ahora daquela non me acordo, eh.
Entrevistadora: Cando aprendestes a facer sombreiros?
Carmen: Eu? Eu ós des anos xa fasía sombreiros. Bueno, non fasía 
sombreiros coma dispois, eh, pero xa os fasía, que remedio me quedaba! 
Que remedio! E logho como iba vestirme e calsarme? Con onse personas 
nunha casa, co sueldo solo dun, mira para aí!
Entrevistadora: Vendíanse moito os sombreiros estes? Pedíanse 
moito? 
 Carmen: Si, antes si, ho! Antes vendías moitos! Levábalos a Noia 
e así e vendías un milaghro deles. E vestíamos dos sombreiros, eh?  
Dos sombreiros que outra cousa non tiñas, non che quedaba faser outra 
cousa. Traballar noutra cousa, non ibas, traballo non… De noite era 
cando cosías; ou se chovía, se chovía tamén, cosías. Eu cosía máis, 
porque eu como iba… sempre querían que fose eu cas vacas, que os 
outros querían… outras cousas, non querían ir cas vacas ninguén e iba 
eu, e fasía máis sombreiros, claro, porque mentres que andabas cas 
vacas dun lado pa outro sueltas, fasía os sombreiros.
Entrevistadora: Non aproveitabas ningunha festa especial para dicir, 
bueno pois imos  vender máis sombreiros para…
Carmen: Hai non, non, non. Ibas vendelos cando, é verdá, si fasían 
falta os cartos.
Entrevistadora: Cantos podía vender nun día de feira?
Victoria: Se cadra catro, ou tres, ou… Ou máis, dependía.
Entrevistadora: Porque por ejemplo na semana que fasía, tres ou catro?
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Carmen: Non os fasía porque… era ós pouquiños.E mais non é disir, 
pois fanme falta os cartos e hox non vou traballar e fagho sombreiros. 
Non, o dos sombreiros era o último que fasías, primeiro había que faser 
todo o resto. Xa tiñas que ter precaución, por así dicilo, de ter as palliñas 
molladas e todo eso. Xa as iban escollendo, non sabes? Aproveitabas 
todos os… tódalas horas.
Entrevistadora: Conosestes algún home que fixera sombreiros?
Carmen: Pois non. Eu de homes hasta non… E mismo o escoller a 
palla, tampouco. Non axudaban. Eso nada, eles dispois, desde que 
fasían os seus labores, sentábanse e ala.
Entrevistadora: E cando non tiñas luz, como facías para traballar de 
noite?
Carmen: Cosía cunha lus de carburo, ou cun candil deses de ghas; 
cosíase o mismo, se cadra iba un pouquiño máis mal, pero…
Entrevistadora: En que sitio de San Orente se facían máis sombreiros?
Carmen: Ai, en Bansas sería donde máis fasían. Porque é un lughar 
ghrande. En Vilar tamén fasían moitos, eh! Moitos e ben. Porque para 
abaixo xa non fasían tanto… Dedicábanse máis a coser. E non sei, en 
Cabanamoura… Onde máis fasían eran en Vilar e en Bansas.
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Entrevistamos a María de las 
Virtudes López Carrillo,
de 64 anos

Entrevistador: Como era antes cando ibas para o colegio ?
Virtudes: Pois había que levantarse… íbamos á escuela da Torre… 
íbamos pola mañán  e mais pola tarde… e á tarde, antes de marchar, 
había que ir cas vacas, mete-la leña para dentro… e faser todo eso. O 
día normal era levantarse… desayunar… eee… e ire faser os labores… 
darlle de comer ás vacas… e como había escuela pola mañán e pola 
tarde… pois antes de ir pra escuela, había que traballar, carrexar a leña 
para dentro e faser as cousas da casa. Non era como ahora. Na escuela, 
poise resábamos, ó primeiro de que cheghábamos, resábamos unha 
orasión, e as profesoras eran normales. Tratábannos ben. Eu tuven unha 
profesora que era de Esteiro, que se chamaba Doña Lola, e moi ben 
con ela. Daquela non había deberes, como ahora, Sólo tíñamos unha 
ensiclopedia … eee… eu acórdome que tivera, tíñamos un manuscrito 
e non tíñamos máis, máis nada tampouco. Despois cheghábamos á casa, 
había que faser os labores da noite eee… e faser todo, o que había que 
faser. Cambiábamo-la roupa, sapatos non había daquela… solo eraaa… 
socos e faldas, que non había pantalóns eee… e non había que cambiar 
como había que cambiar  ahora. Había que lava-la roupa… mamá lavaba 
a roupa de noite ee… enxughábanola e non había roupa como hai ahora.
Entrevistador: Como… Como era a voda antes?
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Virtudes: Pois había… era … que… vin d’Alemania… caseime… 
e tuven que me casar de neghro porque a xente de antes… era así. 
Xa morrera a miña soghra… e como a xente era derriba… poise… 
criticábanche… Tuven que poñer luto… ee… foi una voda sensilla, 
fíxena na casa. Fun á ighlesia, fíxena na ighlesia… pero despois o… a 
comida foi na casa. E invitei a familia e os amighos.
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Os grandes cambios da
sociedade con Digna Mallo,
con case un século de vida

Entrevistadora: Por que pasou por eses mundos?
Manuel: Ela conta sempre de que, cando estaba en Valladares, ti 
estuveras en Valladares, non?
Digna: Ai, en Valladares era xa antes da guerra, eh, era cuando foi a 
gherra.
Manuel: E  estaba esperando por ti aquí mamá Mercedes para que 
viñeras a apañar…
Digna: A  apañar, antes os sábados había escuela, non a había o jueves 
pola tarde, pois estaban esperando por min…  baixaba desde Valladares, 
ti daraste conta de donde é Valladares, alá por San Lourenso,  para vir 
traballar, para vir apañar herba ca ghadaña cuando era o tempo de ir 
para librar, para bota-lo millo, non sabes? porque nós era unha casa 
de labradores grande e…  botábase moita herba desta, unha herba que 
viñan os  da montaña, carghaban as bestas e levaban, vendíase por 
ferrado; chamábanlle herba piñeira, e para apañar a herba ca ghadaña, 
que era a única que sabía apañar a herba ca ghadaña, viña. Que che 
parese? E antes deso, cuando era… iba á escuela, que á escuela antes 
íbamos á mañán e á tarde, era, non sei se entrábamos ás nove e salíamos 
ás dose ou á unha, levantábanos da cama, durmindo aínda, para ir cas 
vacas, porque despois viña moito calor e as vacas non aghuantaban no 



monte e aínda víñamos para ir á escuela. Que che parese? Alghunhas 
veses hasta quedábamos a durmir no monte. Ti mira que vida antes. Eu 
xa non quero contar; eu, como era a máis vella, pois… foi a que me 
fastidiei. Non sabes? E estudiei de casualidá. Estudiei eu, sabes por 
que estudiei eu? porque antes todos querían ter un cura na casa, non? 
E eu lévolle dous anos a meu irmán, e entonses querían poñer a meu 
irmán  a cura, e había que mandalo para Noia, que había un cura en 
Noia que daba clases para os que querían ir para o seminario, e entonses 
mandaron a meu irmán para Noia para.. para estudiar en Noia. Entonses 
que pasa? Que Juan en Noia  non paraba en ninghuna fonda  que era 
moi meticuloso para comer e entonses mandáronme a min con el, para 
lle fase-la comida.Tería dose trese anos. Pero de dose trese anos xa eu 
traballaba coma é debido. E íbamos, andando os dous, eu ca sestiña ou 
cun sesto de… na cabesa, ti non sabes por donde é, pero nós vivíamos 
na Farrapa, esa aldea que hai aí arriba, e entonses hai un camiño, que lle 
chaman o Camiño Real, que vai dereito hasta Ponte Nafonso, Corgha, 
Ponte Nafonso, bueno. Cuando íbamos os luns para alá, íbamos por 
alí; eu coa miña cousa na cabesa… e alí fasía eu do que levábamos; 
levábamos da casa patatas e fabas e ovos… da comida que tíñamos. 
Bueno, pero fun para Noia, fomos para Noia, e entonses don Basilio, 
o maestro a donde iba eu á escuela díxollea mamá: “Mersedes, é unha 
lástima que non poña-la filla a estudiar, que a filla éche moi lista, e eu 
teño as miñas en Noia e  eu prepárolle o ingreso, e mais aínda pode 
botar unhas asignaturas de primeiro, e mandala a estudiar, que é unha 
pérdida da chiquilla”. E mamá, claro, como estaba en Noia e lle dixo, 
alá me mandaron para … preparoume para ingreso.
Manuel: Non nos recites o catecismo do Padre Astete porque…
Digna: E entonses fixen o ingreso e mais fixen as asignaturas, non sei 
cuantas de… de primeiro; claro, todas, non. E ese foi o motivo. E donde 
máis atrapallada me vía, donde  era? nas labores; porque había unha 
maestra, había unha profesora, que disque o marido que era dibujante, 
ou non sei que, e entonses había tres labores, que había que poñelos 
nun bastidor, nunhas bordar, noutras faser… sincuenta mil cousas, e eu, 
como levaba os dous cursos de labores, poucas labores daba terminado; 
terminaría dúas ou tres, pero as outras todas, porque cuando daba clase 
disía: “hay que poner otra labor”; eu claro, alghunhas tíñana terminada, 
pero eu como tiña que faser dous cursos, non tiña terminado todo. E así 
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foi a miña carreira. Que che parese?
Entrevistadora: E que labores fasían?
Digna: Pois fasíamos de todo. Empesamos polos ojales, persillas; 
logo despois bordados, unha labor bordada en ouro, poñíamolos nun 
bastidor e había que ter unha vista... cun fío... era unha seda e bordar 
un ángel. As labores eran moi bonitas. E en primerio era un bordado 
así, un páxaro grande, cunhas alas, así máis aquelado; outro era todo 
festón, festón e despois recortar. Tíñamos que faser tres panos deses de 
labores: sursidos, oxoles… macramé e frivolité. E no seghundo... o que 
non fasíamos era bolillos; si que  bolillos non… Era  primeiro, segundo 
e terseiro de labores; e en cuarto tíñamos economía.
Entrevistadora: Fáleme de San Campio, da festa de San Campio.
Digna: Ai, a festa de San Campio … era máis bonita que ahora, ho. A festa 
de San Campio antes, pois,non sei si ti sabes, a casa do Pancho, sábela? 
e mais a de Elenita?, antes alí en todas aquelas huertas, chamábanlle as 
eiras do Pancho, e era a donde íbamos xoghar tódolos rapases mismo 
ó domingo; e era todo aí. E por San Miguel, para nós era San Miguel, 
viñan as barcas , había caballitos, había teatro... E do que me recordo é 
que unha ves fun nos caballitos e mareeime e acabou San Mighel para 
min, nunca máis quixen volver; foi a primeira e maila última que montei 
nos caballitos. Pois antes que había? Antes íbase vender toxos, e vender 
herba; eu hasta vendín aghua. Porque a tía Dominga tiña un poso cunha 
porta, xa sabes como era antes os posos, cunha cadena, unha roldana e 
un caldeiro, bueno, e entonses a xente pedíanos aghua e a tía Dominga 
dounos un vaso, un tanque de porselana que era os que había antes, e 
vendíamos tanques de aghua, non sei se cobrábamos unha perra ou un 
patacón, e a xente tiña sede e non quería ghastar no viño. E a xente maior 
que iba vender? Vendía toxos, vendía herba, vendía toxos mesclados con 
herba, outros levaban masáns, levaban castañas.. e que máis vendían? 
Vendían do que había pero non había deses chafaricos. Había churros, 
churros si que había. Despois outras cousas non había. E despois había, 
todo aquel camiño que baixa para o Rial que vai todo pola parede do 
atrio, alí eran todo chafaricos. Poñían chafaricos de taberna; mamá 
e mais papá tamén poñían tódolos anos un chafarico; tiñan xa unhas 
lonas, poñían unhas tablas, fasían un mostrador, un armasón, e fasían, 
como fan ahora os do pulpo, non sabes? e entonses vendían alí anís, 
coñá, geletina, deses … café, café... fasían unha laradiña nunha pota, 



fasían unha pota de café e  desas mangas de café, colábano para unha 
cafetera desas ghrandes... e vendían cafés alí e vendían copas e vendían 
viño e fasían… antes fasíase cartos de todo. Masáns, levaban masáns 
para alí e vendíamos; nós tíñamos moita masán, mira que nós, fasíamos 
moita sidra; tíñamos unha parte dunha finca toda a masanseiras xa de 
sidra e despois as outras de comer, pero varias clases de masáns moi 
sabrosas. Despois ghardábamolas e aghuantaban as masáns hasta moi 
tarde, eh, todas no faiado; tíñamos un faiado xa para as masáns e  outro 
para as patatas de comer... Vendíanse as patatas pequenas da semente, 
non sabes? no tempo da semente, antes vendíase todo, vendíase millo, 
vendíase trigho, vendíase… vendíase de todo. Era do que se vivía.
Entrevistadora: E veu alghuna ves bota-lo mal cativo fóra?
Digna: Eu nunca vin botar mal cativo ningún. E un ano dixen eu: 
“aínda que no vaia comer, tamén hei de ver, hei estar aquí hasta que 
se acabe, a ver como é o conto.  E era unha muller, ademais viña unha 
chea deles a dar conta dela e, bueno a alghunhas xa as fasían sangrar, 
batíanlle a cabesa contra aqueles cristos, alá detrás, mordía naqueles 
alambres de alí, non quería besa-lo santo. Nós detrás da muller “telo 
que botar, telo que botar”. Pero ti mira, unha chea de homes e mulleres, 
pero a pobre … E anduven, eh, sabe Dios hasta que hora0e, cansada de 
estar alá detrás do altar, que a muller mordía no aquel, e, e entonses, 
alá xa media, media morta, levárona para a sacristía. Ala, eu para a 
sacristía detrás. Entonses homes e mulleres con ela “ a ver, a ver, telo 
que botar, telo que botar, tes que disir quen cho botou”.” Es que no lo 
puedo dicir”. Ela falaba castellano, medio ghallegho, medio castellano, 
porque hasta me arrecordo desta frase: “ Es que no lo puedo dicir que el 
cura de la parroquia me lo tiene coutado y no lo puedo dicir”. Ti mira! 
“Pois tes que disir…. e tes que botalo”. E sabes que dixo? “Lo he de 
ir echando poco a poco…” Como dixo? “Lo he... lo he de ir echando 
poco a poco en saliva y lo he de terminar de echar en el Espiño, non 
sei donde é o Espiño, en la romería del Espino. E despois unha ves, 
estaba como se estuvera xa moribunda, deitada como nunha camilla e 
empesou a cantar, pero cantaba ben, a cantar alto, e acórdome da copla: 
“Santo San Campio ban….” como era? “Santo San Campio bendito, 
como has tenido valor para arrancar de mi cuerpo quien se encontraba 
mejor”. Pero entonses empesou a chuspir e a chuspir, eu daquela doume 
asco e collín e marchei e non sei no que quedou. Despois, parese que 
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se levantou xa así, sentouse…. pideu aghua, déronlle aghua. Ó mellor 
antes, durante o ano, non esperaban a San Campio, viñan á misa e 
traían un de… e ó mellor estabas na misa, na iglesia grande e de repente 
sentías un barullo e unha cousa e, mirábamos e era unha do mal cativo, 
que empesaba a poñerse loca, cousas que ahora non hai, ou acabou ou 
ahora … o demo marchou ou a ver… Contaba mamá que alá, porque 
viñan de moi lexos, e traían disque un home, porque cando era así viña 
unha manada de homes e mulleres co  do  mal cativo, non? e que veu 
andando moi tranquilamente pero disque ó cheghar, non sei se te dás 
conta, fostes alghunha ves ós Casais ou a Buiste, fostes? bueno, pois 
foi cheghar ó alto da Pena, o home empesóuselle a poñer mal, a poñer 
mal e non lle anduvo máis, non quixo vir. E tuveron que buscar alá en 
Salgheira, unha aldea que hai detrás do monte, unha escada e atalo a 
unha escada cunha corda e traelo entre os homes que viñan. É que o 
trouxeron atado. E cando marchou, que marchou ca escada ó lombo, de 
san. Ti creelo? Eu non o vin. Solo llo oín contar a miña nai. O único que 
vin foi esa muller. E nada máis.
Entrevistadora: E que era eso de ir á xesteira?
Digna: Boh! A xesteira non... a xesteira... non sei da xesteira. Eu que 
sei da xesteira! Porque á xesteira viñan… porque antes a xente viña a 
andar ou viña en bestas, por eso vendían toxos pras bestas e herba e eso. 
E as montañesas, chamábamoslle nós ás que viñan… alquilaban unha 
habitasión, ó mellor, se cadra eran quinse ou vinte… todos… homes e 
mulleres, para durmir non, para pasar... tocaban as panderetas, bailaban 
nesa habitasión...
Entrevistadora: E quen alquilaba esas habitasións?
Digna: Aqueles da Seara todos, vasiaban todo, e como non iban á 
cama que alquilaban as habitasións, fasíase cartos de todo. Alquilaban 
as habitasións. E a xesteira, como había, estaba un.. unha finca que 
tiña uns castiñeiros ghrandes, estaba a xestas e eso, vai ti a saber se os 
mosos irían a… por eso lle chaman a xesteira, cas mosas… que eu que 
sei. Eso era a xesteira, non había … e… eu que sei.
Entrevistadora: E cando viña a xente?
Digna: Ai, viña, viñan xa no antevíspera. Botaban a noite de San 
Miguel, despois, si no día quedaba todo desaoghado, era cando xa nós 
podíamos ir ás barcas, porque no día de San Mighel calquera se metía 
alí naquel rebumbio de tanta xente, non? E despois, que antes non había 



carretera, eran os camiños estreitos, poñíanse coas sestas da fruta e 
todo; case non había nin por donde andar siquera; despois había alí 
nunha casa, alí había o teatro de San Mighel; gustábanos moitísimo: 
Barrigha Verde; había sine, viñan eses de Fermín da Serra, sine dese 
que poñían na parede alí  unhas fighuras así. Había de todo desa cousa 
en San Mighel, que ahora non hai nada. Ahora é coma unha feira. Eu, 
sabes que fixen eu tamén? porque desde pequena, que anos tería eu? 
que me levantaba papá, que antes de ter coche nin eso, papá andaba ós 
carretos, polas tardes iban ó monte carrexar do monte para un campo 
que había alí, xunta da Farrapa, e despois, chamábanlle carreteiros que 
era o transporte que había antes, cos carros, nós tíñamos a catro e sinco 
vacas: dúas para traballar na vida e dúas para papá andar ós carretos, 
antes de te-lo coche. E entonses, cuando el se levantaba aínda sin sali-lo 
sol, carghaban xa de víspera naquel sitio os carros, e como era solo un 
pedasiño en llano desde alí da Farrapa á carretera, despois era todo pola 
carretera abaixo hasta a fábrica , Vista Aleghre ou Conchido, cuando el 
se levantaba para ir colle-lo carro, levantábame a min da cama tamén 
para ir apañar herba, co fousiño. Para apañar herba! Que muller eu 
sería? E eu apañaba a herba, fasía unhas corres con xuncas, que era 
herba de xunca; viña el, apretaba os feixes, claro, os feixes pequenos,  
botábaos ó lombo, e carrexábaos ó carghadorio. Entonses eu poñíame 
no carro da herba, cheghaba á casa, desaiunaba e iba para a escuela. Eh! 
Que te parece? Eh? Esa é vida?
Entrevistadora: E poñía escola pola noite?
Digna: Escuela pola noite púxena serca da Baña, como se chamaba? 
Suevos. Suevos na Baña. Había que vir á Baña, a canta-lo Cara al sol, 
eu que nunca fun cantadora, ti deso non te acordas. Os rapases cunha 
cunha bandeira. Tíñamos que vir á festa do árbol desde Suevos, había 
dous ou tres quilómetros, á Baña, e tiña que vir cos chiquillos á festa 
do árbol, con cadansúa bandeira, e pola carretera abaixo a cantar Cara 
al sol e todos. 
Entrevistadora: E como eran antes as vodas, como se fasían antes as 
vodas?
Digna: Pois as vodas… eu nunca fun a unha voda, porque non puden 
vir á de miña irmán porque non tiña roupa para ir nin reghalo para lle 
traer nin cartos para lle dar e fixen aquel de non ir á de ninguén.
Entrevistadora: Usté cando casou, que vestido levou? Comprou un 
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especial …ou nada?
Digna: Levaría un vestido neghro, antes levaban un… eu que sei. Eu 
non fixen voda nin nada. Mira o que reghalaban nas vodas, cuando 
casou, Dolores da Torreira, papá e mais mamá, de reghalo de voda, 
leváronlle un biscochón. Cando casou Juan, reídevos, vós… cando 
casou Juan, reghaláronlle dúas camisetas de felpa. Dúas camisetas de 
felpa. Parese que as estou vendo. Vós pensades que antes era coma 
ahora. Bueno, cala. 
Entrevistadora: Nós non o pensasamos, pero nós queremos que quede 
aí dito que antes non era ighual, para que os nosos fillos o saiban.
Digna: Antes, os desaiunos… eran… carochos fervidos ou papas; 
callábamos o leite, botábaselle o leite callado no aquel, pero despois 
eu a nata… fasíamos manteca… Alghunhas veses, acórdocheme ben, 
levábamos borona,para, chamábanlle tomar as onse, unha copa de 
caña e mais borona. Un día, faltaba pouco, tíñamos fincas moi lexos, 
“ E ahora non vale a pena, non vale a pena volver outra ves,  e mellor 
vamos tomar unha pouca de borona e acaba-la leira; e a borona, co 
sol, levábamola nun pano, púxose toda..non sabes? do sol..toda así 
aquelada, non nos entraba, e fomos para Fonte Moledo, unha fonte que 
hai alí, arriba das leiras, sentamos ó abrigho duns amineiros, ó lado da 
fonte, e mollábamo-la borona na fonte para nos baixar para baixo. Rite, 
no vran, en ves de ir á plaia. E viña de Santiagho e iba cas xornaleiras 
pra... cala ho, xa é mellor non falar. Eu, se conto a miña vida é unha 
historia.
Entrevistadora: Pero non me dixo, cando casou, que lle reghalaron?
Digna: A min? Nada. Eu casei sin… sin… nada. Foron solo os padriños; 
non foi  ninguén á voda.
Manuel: Logo vós non fixestes nin xantar siquera?
Digna: Xantar, eu que sei; xantar, faríamos. Alí na sala; nada. Casamos 
pola mañán sedo. Non levamos nin amighos nin vesiños nin…
Manuel: E que anos tiñas cando casastes?
Digna: Eu que sei que anos tería… Eu tería vinte e un… vinte e dous. 
Entrevistadora: Era moi nova,non? Ou era o normal daquela época?
Digna: Ai, antes casaba a xente moi nova, eh, non era coma ahora.
Porque mamá tamén casou moi nova. Outras non casaban; fasíanlle un 
fillo e despois iban casar con outra, que ahora está moi ben que haba 
eso que lle faghan a proba de paternidá; é que ahora fan moi ben, non? 
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Entrevistadora: E acórdase como era o pampallín?
Digna: Mira do pampallín, ahora se me poño a acordar do pampallín… 
porque antes os mosos da Serra viñan todos para San Orente e era 
distinto; había baile na Posa de noite..
Entrevistadora: Pero cando había baile, ó sábados?
Digna: Sería ós sabados ou ós domingos; ahora non me acordo. Habíao 
aí antes na casa deRamón; e despois habíao na Posa. Pero o baile que 
era? Ai! era Gerardo, tocaba Gerardo o ghaiteiro, xa non me acordaba 
deso.
Entrevistadora: Como fasían para o pampallín?
Digna: Ai, o pampallín! Tíñamos que ir á aghua bendita á ighlesia, e 
despois fasíamos uns fachusos de pau con palla e andábamos, porque 
antes  botábanse leiras a trigho e a senteo, polas leiras con aquel fachuso 
a arder: “Pampallín, pampallán…” non me acordo, non sei que trigho o 
pan... “Dios dea espighas coma carballos e ghrans coma bughallos”, e 
a botar a bendisión polas leiras donde había o senteno e mailo pan. Ese 
era o pampallín.
Entrevistadora: Pero que ibas, ca agua bendita, ou que ?
Digna: Ca aghua bendita e cun ramo de oliva de Ramos, porque 
antes íbamos ós ramiños e levábamos un ramo, bueno, os rapases moi 
adornado con camelias e todo, e había a procesión de Ramos. 
Entrevistadora: Mire, en Semana Santa,como selebraban Semana 
Santa?
Digna: En Semana Santa, como era? ai, eran as Veliñas. Para a Semana 
Santa estrenábamos un vestido… un vestidiño de percal que nos fasía a 
costureira. Estrenábamos un vestido e entonses… e o día de Ramiños, na 
prosesión de Ramos todos cos  ramos todos moi ben adornados. Ai, polas 
veliñas tamén estrenábamos. Día de Ramos, depende; estrenábamos ou 
non. Non era día de… tanto como o día de Veliñas. E había as carracas 
aquelas, chamábamoslle as carriolas, non sabes? que tocaban así. En 
ves de toca-la campañiña, tocába-la carriola. Cuando…e entonses había 
un momento que levaban as velas e poñían as velas todas. Ai! e o mes 
de maio …. e ra pola tarde…cantaban! cantaban! E o cura poñíase 
así no altar, así de… que non era misa, era novena. As misas eran á 
mañán; á tarde non había misas, pola tarde era solo novenas. E entonses 
cantaban… hasta cunha pandereta, e entonses cantaban: “Flores, flores 
a María, a la Virgen que es Madre de Dios”; e entonses os rapases 
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íbamos cunha flor e arrodillábamonos e poñiámos a  flor alí, na bandexa 
do cura; e despois, se cadra, cada unha botaba un verso. 
Manuel: Mira, e as vellas de antes, de cando ti eras rapaza, que eran… 
vellas de cantos anos?
Digna: As vellas…  “E pareses unha vella de sesenta anos”. Ós sesenta 
xa eras vella. Ós sesenta anos había que vestir doutra maneira. Claro! 
Vestían cunhas saias así, cun mandil. Cheghar antes ós ochenta anos era 
como cheghar ahora ós sen. Sesenta e tantos…; xa setenta e tantos… Eu 
os homes… solo me recordo dunha vella que disque iba faser sen anos, 
en Ousesende; tíñana como un milaghro. 





A raer: a eito. Ex.: Cortamos a herba a raer.
Afreita: Rego pequeno que se fai nos herbales destinado a dirixir a auga para regar. 
Ex.: Faille máis fonda esa afreita  que case non leva auga.
Afreitar: Facer afreitas. Ex.: Despois de apañar a herba, é mello afreitar o herbal 
para que veña outra herba nova rápido.
Aghoniado: Enfadado. Ex.: Estás tan aghoniado porque non vir antes?
Aghoniarse: Enfadarse. Ex.: Non lle collas as cousas que se agonía.
Amendar: Poñer un remendo a unha peza de roupa. Ex. Tes que amendar ese 
vestido que ten un burato.
Amornacado: Ex.: Dise da persoa que está medio durmida, sobre todo por efecto da 
calor da cociña. Ex.: Ponte a facer algo que sempre quedas aí amornacado.
Amoulloado: Dise da casa que está pechada e sen ninguén. Ex.: Chegamos á casa 
contando con velos e tivemos que dar volta que estaba todo amoulloado.
Apadumado: Pouco espabilado. Ex.: Xa ben ves que está sempre medio apadumado 
e non fai nada.
Apatuar: Virse para baixo aquilo que estaba en pé ou levantado. Ex.: Coa chuvia a 
herba apatuouse toda.
Ardentía: Sensación de malestar no estómago provocada por calquera comida. Ex.: 
A boroa dáme ardentía.
Arrizar: Incitar o can para que ladre ou morda a alguén. Ex.: Arrizounos o can e 
case nos morde.
Asollar: Poñer ao sol. Ex.: Miña avoa sempre mandaba asollar as sabas para 
estaren máis brancas.
Atuñarse: Agacharse, dobrando o corpo cara o chan. Ex.: Estaba atuñado mirando 
como pasaban as formigas.
Baldreu: Dise da persoa pouco coidadosa. Ex.: Hai que ser ben baldreu para vir á 
festa con esa roupa tan porca.
Barola: Balor. Ex.: Se deixas o pan na bolsa de plástico colle barola.

Glosario 



Outear

342

Barrafallada: Chuvascada. Ex.: A barrafallada que caeu nin sequera mollou o 
chan.
Batumada: Batume, estrume. Ex.: Pasaron o verán baixando batumada para as 
cortes.
Brea: Líquido espeso que soltan os piñeiros. Ex.: Manchou as mans todas de brea 
ao coller piñas novas.
Bulleiro: Chuvascada. Ex.: Onte pola tarde caeu un bulleiro que refrescou o día.
Cabás: Cesto amplo, baixo e sen asas. Ex.: Carrexou a herba para o carro no 
cabás. 
Cacholo, -a: Vocativo utilizado en certas aldeas para dirixirse aos nenos cando son 
pequenos. Ex.: Ven aquí, miña cacholiña.
 Carocha: Postela. Ex.: Levantoulle a carocha á ferida e agora sangra.
Carramear: Carandear, mover moito as cadeiras ao andar. Ex.: Pareces unha vella 
co que carrameas ó andar.
Caxoto: Parte da pata da ave, zanco. Ex.: O que máis lle gusta do polo é o caxoto. 
Chafarico: Tenda ambulante que se pon en mercados e feiras. Ex.: A feira non valía 
nada que non había case chafaricos.
Chufa: Rella, planta herbácea. Ex.: A leira está chea de chufa e, se non lle quitas a 
bóla, volve a saír.
Collóns de ghato: Variedade de menta silvestre moi abundante nos campos. Ex.: As 
vacas non comen os collóns de ghato.
Costureiriña: Xoaniña. Ex.: Costureiriña voa, voa, polos campos de Lisboa; 
costureiriña voa, voa, que che hei de dar pan e boroa.
Croa: Porción pequena, sobre todo de terreo. Ex.: Colleu moitas balocas para a 
croa pequena que era.
Demaghuana: Garrafa. Ex.: Foi comprar unha demaghuana de viño para a festa.
Empampullar: Empapuzar. Ex.: Dáme un vaso de auga que me empampulla o pan 
na gorxa.
Empantanar: Poñer o tello na pota medio inclinado; facer algo de maneira 
provisoria Ex.: Empantana o tello para que non veña a auga por fóra. Non lles deu 
tempo de acabar e deixaron todo medio empantanado.
Encanar: Unir. Ex.: Se non che chega esa corda, encánalle este anaco.
Enrabesado: Complicado. Ex.: Leva moito tempo facelo que é moi enrabesado.
Entrambalicar Tropezar, enganchar nalgo. Ex.: Entrambalicar nesa póla e caeu.
Escarranchaperna: Xeito de colocarse unha persoa á hora de sentarse de xeito que 
as pernas se colocan para cada lado.  Ex.: Súbeme o neno a escarranchaperna que o 
levo a cabaliño.
Esformighar: Sentir unha ssensación semellante a pasaren formigas polo corpo. 
Ex.: Quedou durmido sobre o brazo e agora esformígalle.
Esquifo: Pequeno, escaso. Ex.: Medrou moito e xa toda a roupa lle queda esquifa. 
Estar coma un cabás: Estar mal da cabeza. Ex.: Non lle fagas caso que etá coma un 
cabás.
Este día: Calquera día recente. Ex.: Se marchou foi hai pouco que aínda o vin eu 
este día.
Esteriquento: Dise da persoa á que todo lle dá asco. Ex.: Dis que esta comida non 
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sabe porque ti es un esteriquento.
Estremonía: Trasnadas, pasatempos. Ex.: Non ten parada, sempre anda coas súas 
estremonías.
Folghado: Descansado, con ganas de diversión.Ex.: Non te metas comigo que eu 
non estou folghado coma ti.
Formighiño: Sensación de formigo no corpo; movemento continuo dun lado para 
outro.  Ex.: Teño o formighiño no brazo que quedei a durmir con el  dobrado. Para 
un pouco que parece que tes o formighiño no corpo.
Ghamusto: Magosto. Ex.: Fixemos un ghamusto con castañas novas.
Ghañota: Parte do tronco da árbore que queda n aterra ao cortar esta.Ex.: Tropezou 
na ghañota e caeu.
Gharatuxas: Acenos, normalmente de burla. Ex.: Deixa de facer gharatuxas.
Gheldo:  Troula. Ex.: Non fas máis que andar no gheldo dun lado para outro.
Illar: Espazo da cociña destinado á leña. Ex.: Mira se hai leña no illar e bótalle 
unha acha ó lume.
Inorme: Ignorante. Ex.: Que di el se sempre foi un inorme!
Laúdo: Teimudo. Ex. Es ben laúdo que non dás o brazo a torcer.
Lentella: faba. Ex: Este ano podemos facer fabada que se colleron moitas lentellas.
Lento: Humidade da terra propicia para dar froito. Ex.:  Con este vento a terra 
queda sen lento.
Léstregho: Lóstrego. Ex.: Caeron tantos léstreghos que daban medo.
Lote: Persoa mal vestida. Ex.: Ves da leira feita un lote.
Loteira: Dise da persoa descoidada á hora de vestir ou limpar; pouco limpa. Ex.: 
Pareces unha loteira con ese vestido tan porco.
Marnúa: Maronda; dise da femia estéril; machorra, marroa. Ex.: A vaca xa é vella e 
está marnúa.
Mastrughada: Comida mal feita ou de mala presentación. Ex.: Quen pensas que vai 
querer comer esa mastrughada?
Mimiña: Madriña. Ex.: Por Roo, ás madriñas dinlles mimiña.
Monflorito: Persoa hermafrodita. Ex.: Non	podía	ter	fillos	porque	disque	era	
monflorito.
Muenla: Moega, parte do estómago das aves Ex.:
Nada de ves / nadiña de ves: Ex.: Cando chegamos xa non quedaba nadiña de ves.
Nifroso: Dise da persoa á que todo lle dá asco. Ex.: Non lle gusta comer fóra porque 
é moi nifroso.
Non fagho caso: non darse conta dalgo. Ex.: Non fagho caso de quen me falas.
Orgho: vulto. Ex.: Batín a cabeza e mira que orgho teño. 
Palicuerda: Maneira de transportar obxectos pesados axudándose de coradas e paus. 
Ex.: Levaron a caixa de defunto ata a igrexa á palicuerda.
Pamplineiro: Figurón, persoa á que lle gusta figurar, aparentando máis riqueza ou 
importancia das que realmente ten. Dise da persoa que quere quedar ben con todos, 
aínda que implique dar ou facer cousas contrarias.Ex.: Non sei ben o que ten ou 
deixa de ter, porque é un pamplineiro. Hai que ser ben pamplineiro para falar con el 
cando non o podes ver diante. 
Peringüela : Randeeira. Ex.: Que ben o pasan os pequenos coas peringüelas que 
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lles	fixemos	na	pereira.
Periquito: Trenza. Doce feito coa masa da rosca pero en forma alongada. Ex.: De 
pequena sempre levaba un periquito porque tiña melena. Para a festa colle unha 
rosca, que o periquito fáisenos pouco.
Piocar: Pedir algo con insistencia. Ex: Non fas máis que piocar todo o día.
Raro: Grilotopo, insecto parecido aos grilos, con patas dianteiras moi fortes, que 
destrúe  raíces, cebolas... Ex.: Cantos máis raros matas, máis raros quedan.
Rella: Planta herbácea que produce un tubérculo. Ex.: O millo foi sulfatado para que 
non saíra rella.
Resina: Arume, folla de Piñeiro. Ex.: Antes o resina utilizábase para chamuscar os 
porcos.
Rodo: Especie de alfombra que se coloca á entrada da casa. Ex.: Limpa os pés non 
rodo antes de entrar.
Samurdo: Zamurgo; que permanece calado, que non di o que pensa, por malicia, 
agardando que falen os demais e agochando o seu parecer ou as súas intencións. Ex.: 
Non esperes que el diga algo, que sempre foi un samurdo.
Ser de Camboño: Facerse o desentendido. Ex.: A min non me contes nada que son 
de Camboño.
Soio: Dise da cocedura que ten o pan e as empanadas polo fondo. Ex.: O forno non 
tiña calor, que a empanada non colleu soio.
Solás: Ánimo, forza, disposición. Ex.: A estas horas do día xa estou sen solás.
Sucar: Trucar; dar golpes. Ex.: O carneiro empezou a sucar nas ovellas.
Sudre: Zurro, líquido que solta o esterco. Ex.: Cheira por todo que  botaron sudre 
nas leiras.
Tiopa: Toupa Ex.: O gato colleu unha tiopa na horta.
Tiopeira: Terra levantada por tiopas. Ex.: Din que a terra das tiopeiras é boa para 
as plantas.
Tombo de ghato: Pinchacarneiro, viravolta. Ex.: Pasámolo moi ben dando tombos 
de ghato no campo.
Tremo: Inchazón. Ex.: Picoulle un tabán e ten a man coma un tremo.
Troixo: Trouxo. Ex.: Xa me troixo o que lle pedín.
Un mundo: Moito. Ex.: É un mundo de bo.
Xarada: Grupo de persoas ou animais. Ex.: Para ir ás festas sempre nos 
xuntábamos unha xarada de mozas. Esa ghaliña sacou unha boa xarada de pitos.


