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Digna Caamaño Carballo 
Miña avoa (1931) 

 

A miña avoa Digna Caamaño Carballo      
naceu un 14 de marzo de 1931 na        
aldea de Marcelle, pertencente á     
parroquia de Landeira e polo tanto ao       
concello de Negreira, lugar ao cal ela       
continúa chamando “O Cotón”. 

A súa era coma a maioría das outras        
familias da época: humilde. Era filla de       
solteira, e súa nai morreu cando ela só        
era unha moza, polo que non tivo outra opción que comezar a traballar na              
labranza xunto con súa avoa.  

Referente á súa formación, tan só foi uns anos á escola. Alí estaban as              
rapazas e rapaces de todas as idades que tiñan a sorte de acudir, algúns nin               
podían. A ensinanza non era do máis fácil, debido a que non había cadernos,              
a súa ferramenta de traballo era unha pequena lousa na que escribían e             
borraban. Os libros tamén escaseaban, recorda con moito agarimo o seu           
único libro “ O silabario”. 

Ao acabar de estudar na escola, a súa vida era traballo e máis traballo, pero               
tamén tiña algo de divertimento nas romarías ás que ía coas amigas e             
amigos, veciños e veciñas. Como moitas veces non quedaban preto da casa,            
tiñan que ir camiñando polas corredoiras calzando uns zapatos vellos para           
non luxar os novos, que eran os únicos que tiña. Porén moitas veces             
optaban por xuntarse todos un domingo ao serán nun pallal e facer eles             
mesmos a festa con pandeiretas e pandeiros, as chamadas “Foliadas”. 

Aos seus 19 anos casou con meu avó, que tamén pertencía á mesma             
parroquia, mais dunha aldea distinta, recalcando como se fose hoxe que           
lembra á perfección a romaría na cal se coñeceron. Despois de dous anos de              
noivos decidiron casar. 
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Ao pouco de casar tiveron o primeiro dos cinco fillos, e dos cales meu pai é o                 
máis novo. Meu avó era carpinteiro, ía polas casas facendo con madeira o             
que lle pedían, pero como o traballo era moi escaso non lle quedou outra que               
emigrar ao Brasil, onde estivo 9 anos. Fora moi duro para todos e por              
suposto para miña avoa, que quedou con dous fillos, aos que tiña que levar              
sempre con ela porque non tiña con quen deixalos porque a súa avoa xa              
morrera. Cando os fillos enfermaban tiña que levalos andando a un médico            
que había noutra aldea, aínda que con algo de sorte un veciño podía levalos              
algunhas veces no seu cabalo. 

Obviamente meu avó tiña moitas ganas de volver, pero como a viaxe era moi              
longa, arredor duns 20 días, e o prezo do billete era moi elevado, non podía.  

Despois deses 9 anos por fin volveu e uns anos máis tarde tiveron outro fillo,               
mais meu avó volveu marchar, desta vez por sorte foi a un lugar máis preto,               
o País Vasco.  

Despois de uns anos alí, regresou de novo e tiveron dous fillos máis, e tanto               
miña avoa como meu avó traballaron sempre ata que se xubilaron.  

Esta é a historia dunha muller moi traballadora cunha vida moi difícil, aínda             
que como moitas veces me di ela “con esforzo todo se consegue, miña             
amiga”. 

Agora miña avoa ten 86 anos e ten cinco fillos, cinco netos e un bisneto. 
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