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Miña bisavoa (1923) 
Miña bisavoa chámase María Manuela Concepción García Forján, e naceu o 26 de             
setembro do ano 1923 en Buchaín, unha aldea do concello da Baña onde aínda              
reside. Os seus pais chamábanse María Forján Negreira e Constantino García           
García. Concha, como a coñecemos hoxe en día, é a maior de nove irmáns, José,               
Manuel, Teresa, Herminio, Baltasar, Consuelo, Josefina e Fermina. Había unha          
diferenza de sete anos entre Concha e o seu seguinte irmán, e debido a que súa                
nai traballaba e seu pai estaba en Cuba, criou aos seus oito irmáns dende ben               
pequena. 

Concha foi á escola tan só 8 meses, onde lle deu tempo a aprender a ler e a                  
escribir malamente, pero ten recordos de cando ía de camiño á escola e os nenos               
e nenas de outras aldeas tirábanlles pedras. 

Anos despois, con 17 casou con Julio Alejandro Jesús Ferrín Camiño, e ata trece              
anos despois non tiveron fillos, ata que deu luz a María Blandina, que vai ser a                
protagonista deste traballo, e Manuel Ferrín García, uns mellizos nacidos o 10 de             
setembro de 1954. 

Miña avoa Maruja naceu ás 9 da mañá, mentres que seu irmán naceu ás 21h, no                
Barro, outra aldea da Baña. Ao lado da súa casa vivía un médico, que foi o que                 
atendeu a Concha no seu parto. Cando Maruja tiña só 3 semanas o seu avó               
levouna de volta a Buchaín e máis tarde volveron tamén Julio, Concha e Manolo.              
De cando era pequena recorda con cariño os momentos co seu avó, cando por              
exemplo a levaba ás romarías a cabalo da besta. 

Maruja tivo moitíma sorte para aqueles tempos, xa que puido ir á escola durante a               
primaria e obtivo o certificado de estudos primarios, que conseguiu ao aprobar un             
exame que fixo na Coruña. Ía á escola de Nantón, cubríndose cun saco de esparto               
e levando de merenda un anaco de broa. Gustáballe xogar á corda, ao marro, e á                
pelota, que facían con abrotas secas, aínda que ás dúas patadas se desfixeran. 

Cando acabou os estudos primarios, un cura da parroquia por medio de extensión             
agraria montou un plantel, é dicir, unha escola de noite, á que miña avoa ía de 20 a                  
22h, onde aprendía verbos, matemáticas, manualidades e cociña. Recorda como          
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ao chegar á casa máis tarde xa das 22h, toda a familia estaba xa na cama, excepto                 
seu avó, que a esperaba preto da cociña para facerlle a cea e que non tivese frío. 

Miña avoa sempre me conta, cun sorriso debuxado nos beizos, os veráns que             
pasaba nun campamento en distintas praias galegas cada ano, organizado polo           
mesmo cura do plantel, ao que ía con moitísima emoción xa que era o único               
momento do ano no que podía saír da casa, campamentos aos que levaba unha              
maleta chea de roupa e volvía con esa roupa envolta nunha manta e atada cun               
cordel, e a maleta chea esta vez de tomates e pementos que cultivaban, para que               
os membros da súa familia probasen as hortalizas e a salsa de tomate que ela               
consideraba a mellor do mundo, e que aínda recorda como a salsa máis sabedora              
que probou e probará. 

Despois de ir ao plantel, Maruja estudou Capacitación Agraria en Guísamo, na            
Coruña, onde estivo 18 días facendo cursos para aprender como coidar tanto            
plantacións coma animais.  

Cando tiña 18 anos, na sala de festas de Santa Comba durante a feira de Abril,                
coñeceu a José Torreira Vázquez, co que ese mesmo ano casaría. Ao ano de              
casar, quedou embarazada por primeira vez, e un 29 de maio de 1974 naceu meu               
pai, Alejandro Torreira Ferrín. Ese día miña avoa comezou a sentir as contraccións,             
e como non a podían levar ao médico xa que non tiñan coches, meu avó baixou                
correndo os tres quilómetros que hai desde Buchaín a Negreira, e alí colleron un              
taxi el e o médico, que os levou ata a casa onde naceu o pequeno. Catro anos                 
despois tiveron outra filla, á que chamaron Verónica.  

Maruja leva sendo agricultora e gandeira toda a súa vida. Segue vivindo en             
Buchaín con José e Concha. Agora ten catro netos, Alma e Enzo Cernadas             
Torreira, fillos de Verónica; e Mauro Torreira González e eu, Valeria Torreira            
González, que me sinto profundamente orgullosa de poder facer este traballo sobre            
miña avoa, á que admiro por todo o traballo que fixo e fai por toda a súa familia, e á                    
que con esta redacción pretendo facer unha homenaxe. 

Valeria Torreira González 3º B 


