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Carmen González Miras 
A miña avoa (1932) 

 

A miña avoa chámase Carmen González Miras. Naceu o 16 de febreiro de 1932              
en Oca, Ames. 

Viviu xunto aos seus irmáns Mario e Lola e seus pais Manuel e Pura. Tanto               
miña avoa coma os seus irmáns non soían ir moito á escola, xa que tiñan               
traballo cos animais, na casa, etc... 

Cando ían á escola, conta miña avoa que non ían con mochilas, nin con libretas               
nin bolígrafos, senón que usaban un pequeno encerado e xices. Como dixen            
antes, Mario, Lola e Carmen traballaban moito. Adicábanse a estar coas vacas,            
recoller leña, etc... 

As festas variaron moito. Dixo miña avoa "Cando eu era pequena, non existía o              
Papa Noel, mais os Reis Magos si que viñan, aínda que non coma agora. Antes               
sorte era se traían unha laranxa ou unha pataca para cada un dos nenos da               
casa". 

Na década do 1930-1940 moitos galegos foros asasinados (“o paseo          
franquista”), e outros moitos quedaran sen traballo. Isto quere dicir que a familia             
da miña avoa pasou por moitos momentos de pobreza. Esta pobreza obrigou á             
familia de niña avoa a separarse, e seu pai, Manuel, marchou a Cuba en busca               
de traballo, mais nunca volveu nin deu sinais de vida. 

Na xuventude da miña avoa, había poucos coches, polo que miña avoa se             
desprazaba a todos os lados andando. Camiñaba desde Oca a Negreira e            
volvía coa compra. Tamén había días que ía camiñando até Santiago... 

Á idade de 19 anos casou co meu avó Manuel (que tiña 18 anos). Pouco               
despois tiveron a Concha, Digna, María e Xosé Luís (miñas tías e meu pai). 
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Converteuse en avoa aos 32 anos. Daquela ela atopábase en Palamós,           
Cataluña. Traballaba de ama de casa na vivenda dun rico avogado moi amigo             
da familia. Desprazábase en metro e, economicamente, ía mellor, xa que ela e             
o seu marido traballaban. 

Aos seus 71 anos de idade nacín eu. Ela estaba en Palamós e eu en Lugo. Sen                 
embargo, ofreceuse para vir coidarme mentras meus pais traballaban no bar.           
Dende aquela non volveu traballar. 
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