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Miña avoa (1945) 

 
Rosario del Río Negreira, este é o       
nome que ten esta gran muller que é        
a miña avoa, unha muller forte que       
aínda que non contou cunha     
infancia moi feliz seguiu adiante e      
formou a súa propia vida. 
 
Naceu o 11 de febreiro de 1945,       
sendo a quinta filla de Julia Negreira       
Agrafojo e Florentino del Río y      
López de Ipiña, despois das súas irmás Julia, Emilia, Isabel e Blanca, e             
seguida polo seu único irmán Julián. Naceu en Negreira na Praza de            
Ferreiro, onde actualmente segue residindo. 
 
Desgraciadamente a súa nai morreu cando esta tiña catro anos e o seu pai              
dez anos máis tarde, polo que os seus irmáns mais ela tiveron que ser              
criados pola súa avoa. 
 
De pequena xogaba coa súa mellor amiga Odulia Pardo Fabeiro, e co seu             
grupo de amigos á corda e ao escondite, o máis habitual era este ultimo,              
sobre o que se acorda dunha anécdota que lle aconteceu cando xogaba no             
Cotón cos seus amigos e caeu a unha charca de auga, polo que a súa               
compañeira Odulia lle deixara unhas prendas de vestir dunha cor vermella.           
Ao día seguinte cando lle tocaba devolverllas á súa amiga non quería, xa que              
daquela estaba vestida de loito. 
 
Miña avoa aprendeu a andar en bicicleta, utilizando a das súas irmás            
maiores, soa no prado da horta de casa. Como a herba estaba alta e ela caía                
continuamente xa que estaba aprendendo e aplastaba a herba, a súa avoa            
cando ía á horta preguntábase o porqué dese panorama.  
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Recorda que a súa bisavoa, á que chamaban abuelita, que en realidade era             
a sogra da súa avoa, ía á horta e sentaba nun tronco con follas de verdura e                 
as galiñas íanlle comer a verdura ao pé. 
 
Ten moi bos recordos do seu irmán Julian, co que xogaba continuamente a             
rubir  ás árbores. 
 
Á idade de dezaseis ou dezasete anos coñeceu a Celestino Suárez           
Rodriguez, co que se casou no ano 1966 e co que segue convivindo. Con el               
tivo catro fillos, dous varóns e dúas mulleres. O primeiro foi Óscar, que naceu              
no 1968, a continuación Javier, o meu pai, que naceu no 1969. Despois tivo              
a Natalia no 1973 e finalmente a Rosario, á que todos chamamos Pichi, no              
ano 1979. 
 
Da súa adolescencia tamén ten recordos felices, como o de que co seu             
grupo de amigos, no que tamén estaba Odulia, ían ao cruce e sentaban             
encima dunhas verxas onde sempre estaban de conversa. Outro é o de que             
cando ían ás festas mandábana estar ás dez na casa, polo que non lle daba               
tempo a bailar moito. 
 
Miña avoa dende pequena quería convertirse en pediatra algún día, pero por            
varios motivos non puido, polo que se acabou convertendo en traballadora           
da ferraxería familiar que pertencera ao seu avó, que anteriormente fora           
tamén telegrafista. 
 
Actualmente a miña avoa viaxou a moitos sitios aos que eu querería ir, coma              
Nova York, Praga, Marbella, Torremolinos, Estambul, Canarias e Londres. E          
proximamente ten pensado viaxar a Viena. No verán tamen ten un piso no             
Grove, ao que acude unhas cantas semanas para ir á praia. 
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