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(Miña avoa 1927) 

 
 

Un 28 de novembro de 1927      
naceu a muller máis    
traballadora, loitadora e   
sufridora que coñezo. 
 
Filomena, máis coñecida   
como Nucha, naceu na aldea     
de Rial, A Baña, e é a maior        
de catro irmás. Despois de     
nacer ela, chegaron á familia     
Aurora (que morreu de    
cancro aos 52 anos), Aurelia e Carme (que morreu a causa dunha            
pneumonía con tan só 3 meses). 
 
Aos sete anos de idade, miña avoa tivo que facer fronte a unha perda que               
marcou a súa infancia e o resto da súa vida, aos vinte e oito anos morría súa                 
nai dunha forte pneumonía. Isto provocou unha maduración nela moi          
prematura, xa que tiña que traballar para poder manter a súas irmás            
pequenas, e por este motivo rara vez asistía á escola, pero cando o facía,              
aproveitaba ao máximo cada clase para instruírse. 
 
Con todo, era unha nena chea de ledicia á que lle encantaba xogar cos              
veciños, mais non tiñan as tecnoloxías de hoxe en día, e para pasalo ben              
empregaban materiais tan simples coma unhas pedras para xogar aos          
pelouros, xogaban á ''chica'' (o actual ''pilla-pilla), ou saltaban á comba. 
 
Aos vinte anos coñeceu a meu avó (que morreu aos 72 anos dun ataque ao               
corazón). Un ano despois casaron, e ao seguinte tiveron ao seu primeiro fillo,             
meu tío Manolo. Tiveron catro fillos máis, dúas mulleres e dous homes. 
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Para manter toda a familia, meus avós tiñan que traballar no campo, e aínda              
sen ter nai que lle ensinara, miña avoa aprendeu a calcetar, ganchillar, coser             
e facer as tarefas do fogar ao ir de casa en casa mostrándose moi interesada               
en aprender novas cousas. 
 
No ano 1996 Nucha operouse por primeira vez da cadeira, aínda que pouco             
máis tarde se volvería operar da mesma cadeira e de outras sete partes do              
corpo máis. O pasado ano tivo unha trombose no ollo dereito e quedou cega              
del, ademais de que anda en muletas por mor das erradas operacións que             
sufriu. 
 
Hoxe en día ten tres bisnetos e nove netos, dos cales somos meu irmán mais               
eu os que vivimos con ela e con nosos pais. Mais a pesar de ter noventa                
anos, parece que o tempo non pasa por ela, xa que está contándonos             
anécdotas da súa infancia a todas horas e ensinándonos como facer as            
tarefas do fogar e do campo. 
 
Carla Montoiro Suárez 3º B. 
 


