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Avelina Vieito Vieito 
Miña bisavoa (1928) 

  
 
 
A miña bisavoa chámase Avelina Vieito Vieito. Naceu o 25 de marzo de             
1928, polo cal ten 90 anos. Naceu nunha parroquia da Baña chamada            
Cantalarrana (Lañas), e coma todo o mundo naquela época, non naceu nun            
hospital, senón na súa casa. 
 
En total eran doce persoas as que vivían con ela: a súa nai, o seu pai, o seu                  
avó, a súa avoa, un bisavó e os seus sete irmáns e irmás. Normalmente as               
rapazas soían ir vestidas con saias, chaquetóns, mantillas, panos na cabeza,           
medias de lá e uns zocos de madeira e pel. Cando ían a misa levaban unha                
roupa máis nova, e sempre todas as mulleres levaban un pano ou un velo na               
cabeza. 

(foto)  1

Miña bisavoa adoitaba   
xogar a moita variedade    
de xogos cos seus irmáns     
cando tiña tempo e non     
estaba a traballar. Algúns    
deses xogos eran:  
- Os pelouros: consistía    
en ter varias pedras ben     
redondas no chan, lanzar    
outra cara riba, xirar as     
outras e coller a que     
tiraches. 
- As agachadas: elíxese    
un rapaz entre todos os que xogan, este ten que contar ata vinte mentres os               
demais se esconden. Cando acaba de contar tenos que buscar, e se os             
encontra gaña. 
- Xogaban con pelotas pequeniñas que facían cunha planta que era moi            

1 Imaxe libre de dereitos, obtida de internet de pxHere sobre xogos tradicionais, sen relación coas persoas citadas. 
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parecida ás espadanas chamadas  “abrotas”. 
- Xogaban ás estalabogas. As estalabogas consistían nun pau de bidueiro           
furado polo medio o cal se lle metía unha boga por un lado e outra polo                
outro. Despois empurrabáse con outro pau dun extremo e unha boga facía            
estalar a outra. 
- Facían pitos cunha cana de centeo e pitaban con ela. Facían concursos a              
ver quen pitaba mellor. 
- Xogaban á mariola. Consistía en debuxar uns cadrados, poñer unha pedra            
na primeira casa, e ir empurrándoa á pata coxa cun pé. Se che saía fóra ou                
che quedaba na liña perdías, e gañaba o que chegaba ao cadrado final. 
- A rolincha. Consistía en facer un aro co remache final dun caldeiro de latón               
cando este se furaba. No xogo tratábase de empurrar o aro cunha vara             
metálica. 
 
Miña bisavoa tamén se divertía moito cando ían ao monte coas vacas e os              
seus irmáns maiores facían cacharela para non ter frío. 
 
Soían comer caldo, ben de repolo, de grelos ou incluso de verzas, broa e              
moita verdura. De vez en cando comían unhas filloas de trigo. Só comían             
carne e peixe, habitualmente xardiñas, nas celebracións e nas festas. 
 
A escola daquela era dos sete aos catorce anos, despois ías cando podías.             
Miña bisvoa foi eses anos, mais nin ía todos os días nin todas as horas. Ela                
foi á escola de Lañas, a súa parroquia. Chamábanlle colexio de Lañas, e alí              
estaban todos os nenos da aldea xuntos na mesma aula, xa foran grandes             
ou pequenos. Só tiñan un profesor, que lles ensinaba a ler, escribir e a facer               
algunhas contas de matemáticas básicas. 
 
Os seus pais eran labregos e gandeiros, por iso, alimentábanse bastante ben            
dentro do que cabe. 
 
Miña bisavoa fixo a comuñón aos nove anos. O que me sorprendeu disto é              
que non fixeron celebración ningunha, nin festa, só a cerimonia na igrexa.            
Tamén me sorprendeu que a miña bisavoa e a súa familia non soían ir a               
misa, xa que daquela era moi habitual. Non ían por varias razóns: que lle              
quedaba moi lonxe, e cando ía mal tempo podían enfermar, así que ía             
poucas veces no ano. 
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Un soño que tiña de pequena era traballar de labrega e gandeira coma os              
seus pais, e conseguiuno. 
 
Casou aos dezasete anos co meu bisavó, que se chamaba Herminio Vieito            
Ardións, e que era coma uns quince anos maior ca ela. Tiveron tres fillas,              
chamadas Carmen, que é a miña avoa/madriña, Lourdes e Lola, que son tías             
do meu pai. Ao casar cambiou de casa e veu para Valiña. Na casa eran seis                
en total: o meu bisavó, a miña bisavoa, unha tía, dous cuñados e unha sogra.               
Cando naceron as súas fillas pasaron a ser nove. Eles vivían da agricultura e              
da gandaría e todos os da casa traballaban.  
 
Despois dun tempo decidiron cambiar de casa, pois aquela se lles quedaba            
pequena, e entón os meus bisavós fixeron unha máis grande nunha leira que             
tiñan. 
 
Tivo seis netos: Xulio, Carlos, Lola, Juan, Javier e Silvia. Ten oito bisnetos:             
Clara, Nerea, Carla, Iago, Theo, Santi, Sandra e eu ( Alberto). Axudou a criar              
a case todos os netos e tres bisnetos.  
 
Tivo moitas enfermidades e problemas de saúde na vida: operou os dous            
xeonllos, unha cadeira, quitáronlle un tumor do fígado, tivo varias hernias,           
deulle un ictus, ten problemas de tiroides e ten problemas do corazón. 
 
En xeral, considera que foi feliz durante a súa vida, mais gustaríalle poder             
cambiar algunhas cousas. 
  
 
 
Alberto Pisco Domínguez. 3ºC.  
 


