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Nélida Villar Suárez 

Miña avoa (1948) 
 
Hoxe falarei da miña avoa. Ela chámase Nélida Villar Suárez, ten 70 anos, e              
vive en Brión. Ao longo da súa vida viviu nunha aldea preto de Negreira, esta               
chámase “As Ameixeiras”. Pasou aquí toda a súa infancia. Vivía cos seus            
irmáns Nieves e Sixto, fillos todos de Manuel e Dolores. Nélida era una             
rapaza moi traballadora, e sempre lle gustaba axudar nos labores da casa, e             
foi así ata que pola mañá e pola tarde con seis anos de idade tivo que                
comezar a ir á escola.  
 
A súa escola estaba en Gonte, foi desde os seis anos ata os doce anos.               
Daquela non había tantos medios de transporte e ía a andar, xa que             
tampouco había moito camiño. Nélida ía á escola pola mañá e pola tarde             
todos os dias, pois eses eran os horarios. Nos colexios antigos, ou polo             
menos ao que asistiu miña avoa, as idades estaban mesturadas, tanto ía ela,             
que tiña seis anos, como Sixto que tiña once, todos xuntos e mesturados.  
 
Despois de asistir á clase mañá e tarde, había que facer labores na casa,              
como por exemplo lavar a roupa, levar os animais ao campo, e sobre todo              
facer os deberes que lle mandaban os profesores. Tamén había escolas           
particulares en Negreira, pero a verdade é que a miña avoa non lle facían              
falta xa que sempre sacou moi boas notas e ademais non tiñan tanto tempo              
como para ir a Negreira todos os dias a clases.  
 
A rutina da semana era asi todos os dias ata que chegaba a fin de semana.                
Miña avoa sempre dixo que os domingos son días de ir a misa e unirse toda                
a familia, xa que anteriormente ela o facía asi todas as semanas. Todos os              
días pola mañá, Nélida levantábase con moita alegría no corpo, os domingos            
era o dia de ir a misa e ali era onde se vian todos os amigos da escola, e                   
sempre xogaban un rato ao saír. Despois de xogar un pouco, Dolores e             
Nélida ían a andar desde Aro ata as Ameixeiras para facer a comida para              
todos os irmáns e todos os primos. A parte que mais ansiaba Nélida dos              
domingos era poder xogar coa súa prima favorita, María, tiña un ano máis ca              
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ela, pero pasaban moito tempo xuntas, e sempre se divertian moito mentres            
estaban na casa.  
 
E asi todos os días mentres había escola en Gonte. Ata que chegaba a              
primavera. Na primavera, ao chegar da escola, facianse os labores rápido, e            
despois todos os rapaces da aldea xuntábanse para xogar. Había unha chea            
de rapaces nas aldeas e entre todos xogaban ás adiviñas, á roda roda, á              
corda, á pelota. Entre todos xuntos pasábano moi ben.  
As adiviñas que máis recorda miña avoa son :  
 
“Cucurico, Cucurico, non ten ollos, cu, nin bico, 
pero os ollos de Cucurico, teñen ollos, cu, e bico. “ 

(A resposta á adiviña son o ovo e o pito.) 
 
“Larga, larga como unha soga 
ten dentes como unha loba” 

(A resposta é a silva.) 
 
“Alto me vexo 
no meu cucarexo 
por unha risada 
perdín a miña amada “ 

(A resposta é o ourizo do castiñeiro.) 
 
A roda - roda consistía en collerse todos das mans nun círculo e cantar: 
 
“ A la rueda rueda,  
de pan y canela,  
toma chorizo y vete a la escuela, 
 y si no quieres ir,  
échate a dormir,  
Mary Cler, Mary Cler, 
sentadita me quedé “ 
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Despois de todos cantar isto, o ultimo que se agochaba quedaba           
descualificado, e quen chegara á última ronda gañaba. 
 
Tamén xogaban á corda, que era o xogo favorito de miña avoa, entre eles o               
da barca. Este consistía en que dúas persoas estiveran nos estremos da            
corda e arrastraran a corda en liña como unha serpe.  
E cantaban: 
 
“Al pasar la barca, me dijo el barquero, que las niñas bonitas no pagan dinero, yo                
no soy bonita, ni lo quiero ser, dá la cuerda arria, uno dos y tres “ 
(Aí había que saltar) 
 
O que máis lle divertía a miña avoa era que nunca se lembraba de saltar ao                
tempo, e despois quería que lle chegase o tempo de voltar a saltar, sen              
esperar na cola. Aínda que de vez en cando na corda saltaban máis de unha.  
 
Outra canción moi coñecida era o “cocherito leré” :  
 
“ Al cocherito leré 
me dijo anoche leré 
si yo quería leré 
montar en coche leré 
y yo le dije leré 
con gran salero leré, 
no quiero coche leré 
 que me mareo leré “ 
 
Saltábase continuamente a corda ata que se dicía “ leré”, e aí a corda daba               
dúas voltas arriba e as rapazas que saltaban agachábanse.  
 
Así foi como co tempo Nélida foi cumprindo anos e interesouse pola costura.             
Cando saíu da escola, seus pais pagáronlle cursos de costura, e ela ía coa              
idea de ser modista, xa que sempre lle gustou moito o mundo da moda.              
Despois de tres anos de cursos, foi traballando en diferentes sitios, ata que             
coñeceu ao meu avó, Manuel Pais Vargo.  
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Despois dun ano de relación meus avós decidiron casar. Así foi como miña             
avoa con 18 anos casou e foi a vivir a Brión, onde tamén vive actualmente.               
Tiveron unha vida xuntos na que Manuel traballaba fóra da casa, e Nélida             
mais o seu sogro facían os labores de coidar os animais, como os cabalos,              
que sempre foron unha gran afección para o meu bisavó, e labores da casa,              
como limpeza, ir lavar a roupa ao pozo que tiñan entre todos os veciños, ir               
moer o millo ao muíño... E así foi como despois de montar unha familia os               
dous seguen vivindo alí.  
 
Martina Pais Pais 3º C 
 
 


