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A miña avoa chámase Ángela Pais      
Lueiro. Ela naceu o vinteseis de febreiro       
do ano 1936, na casa dunha familia       
honrada e coma calquera outra. Viviu a       
súa infancia e adolescencia na súa vila       
natal, Vilariño, un lugar na comarca de       
Brión, na comunidade de Galicia. Foi a       
segunda en nacer de sete irmás e       
irmáns, aínda que só seguen con vida       
catro deles debido a diferentes     
desgrazas, e tamén por algunha morte      
anticipada.  
De todos os xeitos, a miña avoa sempre        
di que, para ela, a morte máis dura de         
superar de todas foi a da terceira irmá,        
posto que faleceu con só cinco anos ao caerlle unha viga enriba. Isto foi              
debido á mala suxección da estrutura da casa na que a familia vivía. 
 
A vida da miña avoa non foi precisamente sinxela, aínda que supoño que             
coma a de todos os nenos nacidos naquela época de complicacións,           
conflitos e moi pouca educación para os nenas e nenos, xa que todo se              
centraba principalmente en que aprendese os labores fundamentais do fogar          
e axudasen no traballo aos pais e nais que trataban de darlles sustento a              
multitude de fillos que a maioría das familias tiña normalmente. No caso da             
miña avoa, ela ademais de saber facer moitos oficios da casa, por non dicir              
todos, tamén axudaba a seus pais plantando loureiros e outros tipos de            
árbores nas pequenas fincas que tiñan nun monte preto da aldea na que             
toda a familia vivía. Malia ter que traballar moito, a miña avoa e todos os               
seus irmáns e irmás xogaban todo o tempo do que dispoñían xuntos e             
pasaban momentos incribles. 
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Na idade de dezaseis anos, ela      
coñeceu ao meu avó, un mozo xoven       
dunha aldea próxima, co que uns anos       
despois casaría e tería tres fillos, que       
se chamarían Manuel, Andrés (os     
meus tíos) e José Luis, meu pai e o         
máis pequeno dos tres. Ela e meu avó        
tiveron unha vida feliz, pese a que       
durante dous anos meu avó estivese      
en Francia. De todos os xeitos, grazas       
a esa viaxe trouxo moitas innovacións      
á aldea, e mesmo foron a primeira       
casa da comarca en ter liña telefónica       
fixa e automóbil. 
 
 

A día de hoxe, a miña avoa vive feliz e relaxadamente nunha aldea chamada              
Alfonsín, xusto ao carón da vila na que naceu, xunto ao meu avó, e seguimos               
indo a visitalos con frecuencia para facer comidas familiares e pasar ratos            
libres todos xuntos, unindo lazos afectivos e pasándoo ben. 
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