
 
A historia das nosas avoas 
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A miña avoa (1944) 
 
  
A historia da miña avoa comeza no       
ano 1944, cando a bautizaron co      
nome de Concepción Pilar.    
Concepción polas dúas avoas e Pilar      
pola súa nai.  

 
Naceu na Chancela, parroquia de     
Logrosa. Foi a maior de tres irmáns       
e a única muller. 
 
Aos dous anos foi vivir para      
Negreira, nunha casiña pequena    
na actual Rúa da Cachurra, na      
que o meu bisavó tiña unha      
carnicería.  
 
Estivo estudando na escola de Negreira ata os once anos, alí só aprendeu as              
cousas básicas. O seu pai enfermou gravemente e tivo que marchar coa súa             
avoa materna para A Chancela, alí traballou duramente no campo e na            
casa.  
 
Aos poucos meses de deixar a escola e traballar no campo o seu pai faleceu,               
e marchou esta vez coa súa avoa paterna a Chantada, na parroquia de San              
Cibrán de Barcala; alí aprendería a coser nun taller. Foron anos moi duros,             
pois a vida na aldea non era como a da vila, por moi pequena que fose. Tivo                 
que gardar loito durante dous anos, nos que vestía soamente de negro. 
 
Os mellores momentos foron os vividos nos veráns, xa que era cando os             
primos viñan a pasalo na casa da avoa, cando xa podía xogar nalgún intre              
con outros rapaces. 
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Eses anos marcárona moito, pois non só quedou sen pai, case foi como se              
quedase sen nai e sen irmáns ao mesmo tempo. A pesar de que Negreira              
quedaba cerca de Chantada, non había tempo para perdelo en paseos ata a             
vila, nin a miña bisavoa podía ir vela tanto como ela quixera.  

 
Cando xa tiña catorce anos, ela voltou a Negreira, que daquela a xente             
chamáballe O Cotón, e alí estivo estudando na escola co seus dous irmáns.             
Pero non lle durou moito, porque os cartos eran poucos e tivo que voltar ao               
taller de costura. 
 
Nese momento a miña bisavoa, para poder subsistir e criar os seus fillos,             
empezou a aprender o oficio de perruquería e abriu o seu propio negocio.             
Para poder axudar a miña bisavoa, Pilar, aos 17 anos, empezou a estudar             
perruquería, e máis tarde traballaría coa súa nai. Este sería o seu oficio ata a               
súa xubilación. 
 
Cando tiña 20 anos, coñeceu ao meu avó Leovigildo, casaría con el aos 26              
anos na igrexa parroquial de Negreira, e tivo dous fillos, chamados Miriam (a             
miña nai) e Francisco. Nese momento os meus avós compraron un piso no             
primeiro edificio que se fixo en Negreira, e foron vivir para el. 
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