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TERESA  SOUTO  VARELA 

Miña bisavoa (1930) 
 
Corrían os anos trinta, especificamente un      
sete de febreiro, un de moitos días fríos nos         
que todas as árbores estaban recubertas      
dunha fermosa xiada que brillaba cos      
primeiros raios de sol do día. Un día coma         
este naceu a miña bisavoa. O seu nome é         
Teresa Souto Varela, a máis pequena dos       
sete irmáns dunha familia humilde que vivía       
en San Pedro de Fiopáns, unha aldea moi        
pequena do municipio de A Baña. 
 
Os seus pais chamábanse María Varela      
Vieito e Marcelino Souto Vázquez, que      
tristemente padeceron tuberculose, unha    
enfermidade dos pulmóns e faleceron, un      
tres meses despois có outro cando a miña        

bisavoa só tiña catro anos, polo tanto nunca cheguei a coñecelos. Foi moi             
complicado para os rapaces seguir adiante, pero tiñan que ser fortes, non            
porque quixesen, senón porque lles obrigaban as circunstancias.  
 
Mais ela era unha rapaza e como a todos encantáballe xogar. Xogaba con             
outros dous rapaces da aldea ás apilladas, á mariola, cos pelouros, ao            
escondite e milleiros de xogos máis que se lles ocorrían. Ela sempre vestía             
cunha saia ou un vestido herdado das súas irmás maiores e uns zocos de              
madeira, só tiñan unha roupa nova para as festas e as saídas importantes             
que lles facía a costureira a medida.  
 

Ao non ter pais a miña bisavoa xa dende moi pequena tivo que traballar na               
casa muxindo nas vacas, levándoas a pastar, collendo os ovos das galiñas,            
sachando nas patacas xunto cos seus irmáns maiores, facendo o pan, e en             
todos os labores nos que seus irmáns precisasen axuda. Ademais a miña            
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bisavoa ía polas mañás e ás veces polas tardes á escola co seu irmán Xosé.               
A miña bisavoa encantáballe ir á escola, sobre todo gustáballe ler e escribir,             
mesmo os veciños lle dicían que lía como a mestra, mais os números non se               
lle daban tan ben, eran moi complicados para ela.  
 
Dous anos despois comezou a guerra civil en España, e reclutaron a            
Constantino, o seu irmán maior, e tamén a Francisco e Manuel. A miña             
bisavoa quedou con Josefa, Peregrina e Xosé na súa casa mentres eles            
loitaban na fronte. Un tempo despois, Constantino volveu da guerra san e            
salvo, pero finalmente morreu de tubercolose na casa. Francisco non tivo a            
mesma sorte. O seu irmán chegou moi ferido da guerra, cunha gran ferida na              
cabeza. Levárono ao hospital de Santiago e faleceu alí. O único que            
sobreviviu foi Manuel (que non morreu ata que foi xa maior con 83 anos ). A                
todo isto sumóuselle a tráxica morte das súas irmás maiores Peregrina e            
Josefa, que faleceron tan só con 21 e 16 anos, polo mesmo que seus pais e                
o seu irmán, a temida tuberculose. 
 
Os tres irmáns saían adiante grazas á gandaría e á agricultura. Tiñan cuchos             
e cando se facían grandes capábanos e vendíanos en Santiago. Mais           
desprazarse naquela época era moi complicado, xa que non tiñan coches, a            
única maneira era ir a pé ou tamén nunha besta. Manuel tiña unha besta moi               
grande e forte que o levaba a todos os sitios, xa que ía numerosas veces a                
Santiago e o camiño a pé era moi longo. Miña avoa aprendeu a montar              
tamén, pero non se lle daba tan ben como ao seu irmán e a maior parte das                 
veces a besta ou non lle facía caso ou esvaraba dela e caía. Mais a dicir                
verdade, montar naquel animal facíaa sentir forte e facía que se olvidara do             
mundo que a rodeaba, neses momentos, só disfrutaba da natureza e da            
calma. Para gañar cartos ía os veráns a traballar a unha casa facendo             
numerosas tarefas, dende facer a comida ata recoller as colleitas. A cambio,            
dábanlle de comer alí, durmía alí e dábanlle un pequeno soldo para manter a              
súa familia. Miña avoa estivo moi contenta alí porque aquela familia a trataba             
moi ben, mesmo coma se fose unha filla máis. 
 
Cando se fixeron máis maiores, Manuel casou e foi vivir a Berdillo (Carballo)             
coa súa muller, xa que alí tiña un posto de traballo. Pero tiñan un problema: a                
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casa quedáballe ao maior, que era Manuel, así que Xosé e a miña bisavoa              
compráronlla. A súa casa era de pedra, moi grande e cuns acabados            
fermosos nos dinteis facendo espirais cavadas en rocha, pois anteriormente          
pertencera ao cura da parroquia e acabárona herdando eles moito tempo           
despois. Xosé emigrou a Venezuela na procura de traballo, casou e quedou            
a vivir alí. A miña bisavoa, ao verse cunha casa tan grande e só con 16 anos,                 
tivo medo e decidiu ir vivir unha tempada cos veciños, que eran ademais os              
seus tíos. 
 
O verán do 1947 foi no único verán onde a miña avoa foi ás romarías, o resto                 
da súa vida só ía comer á casa da súa familia porque estivo de loito moito                
tempo. Ese verán uns rapaces chegaron á parroquia para celebrar as festas.            
Un deles era o mozo da súa prima, e trouxo un compañeiro chamado             
Eugenio.Tras coñecerse, el mais a miña bisavoa namoraron, pouco despois          
casaron e volveron á casa dela. Tiveron tres fillos, chamados María del            
Carmen, Pastora Concepción e Manuel Santiago Torreira Souto. 

Esta é a miña bisavoa cos seus tres fillos. 
Eugenio traballaba na Finsa e tiña un traballo estable, pero os seus amigos             
foron para Venezuela e el foi con eles, deixando aos seus fillos de sete, catro               
e catorce meses coa miña avoa para poder conseguir cartos para facer un             
alpendre. Foi moi complicado para ela sacar aos seus fillos adiante soa, xa             
que naquela época a sociedade era tremendamente machista, e aínda que           
foi moi duro, conseguiuno á perfección. Os seus fillos foron á escola e             
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traballaban moito para axudar a súa nai en todo o que podían. Tamén facían              
algunha actividade extraescolar. Por exemplo, a miña avoa fixo baile galego           
e Pastora foi onda as monxas que lle ensinaron a calcetar e a bordar. Os               
curas tiñan moita importancia nas parroquias, coma Don Querubin, o cura de            
Fiopáns. El era moi estrito, mais xogaba moito cos rapaces, mesmo           
organizaba obras de teatro para eles. 

 
Nesta imaxe está a miña avoa (a rapaza da esquina esquerda )coas súas compañeiras de baile galego. 

Dez anos despois, Eugenio voltou de Venezuela moi enfermo con cancro de            
garganta, e un mes despois de voltar faleceu. El abrira un negocio de             
hostalería, mais o seu socio estafouno e perdeuno todo. Practicamente          
perdeu a nenez dos seus tres fillos, que tristemente se criaron sen a figura              
dun pai. 

 
Eugenio xunto cos seus amigos antes de partir a Venezuela. 

Un feito que marcou moito a miña avoa foi a morte de Manuel, o seu fillo, a                 
causa dun cancro. Segue de loito dende aquela, mais agora todo é distinto, o              
mundo no que vivimos agora non é tan duro. A miña avoa ten nove netos e                
cinco bisnetos, incluíndome a min, que a queren coma unha nai. Recordo            
que de pequena sempre me cambiaba os cueiros e me facía os purés máis              
ricos. Encántalle pasar o tempo con nós e a min que ela me conte as               
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historias de cando era unha moza cando ás veces vou durmir á súa casa.  
 
Escoitar esta historia fíxome recapacitar moito, xa que moitas veces agora           
nos queixamos de problemas insignificantes e no pasado moitas persoas          
pasárono moi mal. Isto fíxome entender o comportamento da miña bisavoa           
moitas veces, xa que nalgunha ocasión é desconfiada ou mesmo moi           
reservada coas súas cousas, pero non é culpa dela, a vida fixoa ser así. A               
vida da miña avoa foi verdadeiramente dura e triste, a causa das numerosas             
mortes de familiares moi cercanos a ela. Ademais viviu a guerra, perdeu            
xente nela e estivo moito tempo rezando para que iso non sucedese sen ela              
poder facer realmente nada para poder impedilo. Ademais a miña avoa vivía            
nunha sociedade moi machista, e que estivese soa con fillos podía levala a             
ser obxecto de burla ou que a xente a rebaixase por ser muller, o que espero                
que se  solucione e que estes pensamentos tan erróneos desaparezan.  
  
Tamén podemos observar como    
era moi importante o traballo e a       
escaseza del neses tempos, o     
que levou a moitas persoas a      
abandonar a súa casa e a súa       
familia para poder encontrar un     
emprego mellor e poder saír     
adiante, ainda que fora a milleiros      
de quilómetros dos seus seres     
queridos. É realmente triste pensar no mal que o debeu pasar a miña             
bisavoa ao longo da súa vida e no afortunados que somos estas novas             
xeracións por non nacer en medio de guerras, ou mesmo por non ter mortes              
de familiares grazas ao avance da mediciña. Iso si, agora sei que nós             
podemos cambiar o noso futuro, e debemos valorar moito aos nosos           
devanceiros e escoitalos máis, xa que eles nos poden dar grandes leccións            
de vida. 

Grazas bisavoa, por encher a miña infancia de felicidade e sorrisos.  
 
Andrea Losada Noya 3º C 


