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Miña avoa (1942) 
 
A miña avoa, Justa González Pardo,      
naceu no ano 1942 na provincia de       
Ourense, concretamente en Oimbra, e     
viviu coa súa familia, a que poderiamos       
describir como clase media.  
 
Coma outros moitos rapaces daquela     
época, dende pequena axudaba coas     
tarefas domésticas. Dúas das súas moitas      
rutinas, consistían en coser e gardar a       
vaca que tiñan na casa, levala á súa corte         
todas as noites. Cando ía co animal       
paseando polo lugar, sempre pasaba pola      
leira do que era o seu veciño, o cal         
traballaba como agricultor nas terras coa compañía do seu pai. Pasara tantas            
veces por alí durante toda a súa vida, e víranse tantas veces no traballo              
coma na rúa, que podo dicir que se coñecen de toda a vida. 
 
Fago unha pequena interrupción para dicir que eles dous empezaron a           
botarse o ollo aos dezasete anos, grazas a unha historia coa vaca, e que              
hoxe en día seguen a ser unha parella de namorados, pero ese é outro              
conto. Sempre que vou á casa dos meus avós, hai unha historia que             
escoitar, a min persoalmente gústanme todas. O outro día, que o meu avó             
saíra a tomar algo cos seus amigos, e eu puxérame a ver a televisión, a miña                
avoa interrumpírame para preguntarme se quería escoitar outra das súas          
anécdotas, e aceptei, claramente. Fíxome sinais coa man para indicarme que           
a seguise, e levoume ata a súa habitación, visiblemente emocionada polo           
que ía ensinarme naquel mesmo intre. Sentamos na cama; dun dos caixóns,            
sacou coidadosamente unha pequena caixa, que abriu e tomou entre as           
mans o que esta contiña: era un corazón de papel, o cal podía desdobrarse.              
Cada vez que o abrías, podías ver algo escrito; nun dos pétalos poñía: “Abre              
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o meu corazón e verás o meu pensamento”, e no seguinte estaba escrito:             
“Abre o meu pensamento e verás o que eu quero”, e a continuación, estaba              
escrito: “Justita”. 
 
A miña avoa contoume que un día, cando ía de camiño a levar unha vaca               
que eles tiñan ao seu respectivo establo, encontrárase ese corazón de papel            
ao carón da porta. Pensou naquel intre que fora cousa de Toño, o seu veciño               
agricultor, e decidiu que o invitaría ás festas que se ían celebrar alí para              
“responderlle” a súa inocente declaración. 
 
En verdade os tempos cambiaron moito, pois con cincocentas pesetas (tres           
euros) que o seu pai lle dera, foron eles dous, xunto co irmán do Toño e a                 
súa moza, e deulles para xogar, ir ó cine e cear.. os catro! Nese mesmo día,                
xusto cando xa viñan regresando da festa, o pai de Justa comentoulle a ela              
que a vaca estaba en celo, e que había que levala xunto o touro, e así fixo.                 
Justita colleu a vaca e levouna xunto o touro, tendo que atravesar o monte              

que disque estaba cheo de lobos. Como       
chegaba a noite e non daba volto, os        
seus pais comezaron a preocuparse, e      
aínda máis cando xa se volvera noite       
completamente pechada. Todo o pobo     
acabou buscando por ela, mais non      
atopaban ren. De socate apareceu     
coma se nada, pedindo desculpas,     
reiterando que estaba ben e dicindo que       
a noción do tempo se lle perdera, todo        
para non dicir que estivera co Toñito. A        
verdade era que estaban tan     
namorados que xa mesmo falaban do      
casamento, e a xente andáballes a dicir       
que aínda eran moi noviños e que tiñan        
moita vida por diante, pero pasaron os       
anos e chegou o momento. Casaron no       

1964, e ao pouco tempo de casar, a miña avoa quedou embarazada, pero             
por desgraza perdeu o bebé nun aborto involuntario. Volveu quedar          
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embarazada, e cumpriu os nove meses de estado, mais a nena morreu            
durante o parto. Finalmente, a terceira vez que a miña avoa quedou            
embarazada, naceu a miña nai e a súa primeira e única filla: Carmen Pérez              
González, o 13 de Maio de 1967. Non tiveron máis fillos porque os médicos              
lle dixeran que correría perigo se volvía quedar en estado. 
 
Despois de que nacera a miña nai, mudáronse a Negreira polo traballo do             
meu avó, que chegou a ser policía. Anos despois volveron á súa casa en              
Oimbra e alí xa quedaron ata hoxe en día. Como alí están algo lonxe, non               
podemos ir velos cada día, pero das poucas veces que nos vemos,            
disfrutamos escoitando todos xuntos esas anécdotas da súa xuventude e          
que eles recordan con nostalxia cada vez que nolas contan. 
 
 
Rut Mei Pereiras Pérez 3º C 


