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Mª Dolores Domínguez Cambón 
Miña avoa( 1949) 

 

A miña avoa , Mª Dolores Domínguez       
Cambón, naceu o 22 de abril do ano 1949,         
nunha casa humilde no Campo de Carlexo,       
en Rial, Bembibre. 

Dende pequeniña ata finalizar os estudos      
primarios, levantouse todos os días coas      
súas irmás maiores, mentres os homes ían       
coas vacas, para deixar preparada a comida       
antes de botar a andar os dous quilómetros        
que as separaban da escola. Naqueles      
tempos, estas eran unitarias, pois só ían       
rapazas a aquel edificio. Escribían en lousas       
que borraban ao rematar as tarefas e,       
cando chegaba a hora, comían un pequeno       
aperitivo composto por leite e pan con       
manteiga. Cando remataban, voltaban a andar para a casa, onde comían . Á             
tardiña, normalmente volvían á escola, onde facían costura ou aprendían a           
facer manufacturas, coma ‘’vainicas’’, segundo ela conta. 

Cando non volvían, ían coa súa nai, a        
cal era costureira, e por isto adoitaba       
marchar coser polas casas un par de       
días. A pequena, Sara, ía con ela todos        
os días, pois era coidada pola familia       
para a que se cosía. Para poder levala,        
a miña bisavoa cargaba coa máquina      
na cabeza e coa nena no colo, ‘’ na         
cadeira, á carranchaperna’’. Pola    
contra, miña avoa acostumaba ir con      
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ela no último día da súa estancia para axudala a rematar a roupa, facer os               
ollais…  

Frecuentaban o monte, onde apañaban ‘’abrótegas’’      
coas que facían bonecas. Tamén lles facían vestidos        
con retallos de tea que a súa nai tiña. Os rapaces           
construían carros con varas e nabos que ‘’aínda os         
sei facer agora’’, di. Xogaban á pita cega e ás          
agachadas, xogos cos que podían pasar día e noite. 

Lémbrase tamén das merendas nas romerías, onde       
a miña bisavoa preparaba unha cesta con comida,        
desde tortilla e bacallau rebozado ata chulas, e ata         
compartían o bolo de pan e a onza de chocolate que           
lles daban alí. Recorda que levaban unha colcha que         

tiraban no chan e na que sentaban para comer todos xuntos. 

Sendo a antepenúltima de seis irmáns, con trece anos marchou da casa            
traballar, pois tiña que axudar a manter as necesidades da familia, posto que             
o seu pai estaba enfermo. Igual que Alfredo, Consuelo e Antonio, os seus             
irmáns maiores, saíu de onda os seus pais aos trece anos para vir coidar              
dun rapaz, fillo do médico da zona do meu avó, o doutor Vidal. Cando              
marchou, a súa nai preparoulle unha maleta de roupa ‘’coma se marchara            
para Cuba! ‘’, di. ‘’Elaborou camisóns, camisas e os vestidiños que se            
levaban, así como sabas, tan bonitas coma as sempre tan limpas que nos             
poñía nas dúas camas que tiñamos que compartir todos os irmáns’’. 

Como case non había estradas e, como xa        
dixen, os cartos escaseaban, Lola botou      
moitos meses sen ver á súa familia, aínda que         
por sorte se atopaba no núcleo doutra pola        
que se sentía moi querida, e para a cal acabou          
por exercer o traballo de enfermeira sen saber        
nada sobre o tema. Pasaron uns anos e deu         
cunha aldea chamada Liñaio, onde coñeceu      
ao meu avó. Alí acabou namorando del e, aos dezanove anos casaron e             
tiveron ao meu pai, Secundino. Despois disto adaptouse a outra vida, unha            
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totalmente nova e chea de responsabilidades que tería que afrontar. Catro           
anos despois, nacería o meu tío Jose.  

‘’Cando cheghei a Liñaio tiñamos un bar e aprendín a ordeñar as vacas, pois              
antes facíano os meus irmáns. Tamén aprendín a andar co coche e ía á              
herba sen carné, que non me escoite a policía, que vén por min ! Ía alá a                 
Maio Grande coa DKW e traíaa carghada de herba’’. 

Moitas foron as veces nas que a miña avoa recoñeceu a sorte que tivo.              
Segundo ela, deu cunha familia moi boa que a coidaba, pero, ‘’e se non fose               
así?’’. Para ela, foi moi duro marchar da casa tan cedo, na procura de acadar               
unha vida mellor. E, por moito que o repite, non se cansa de afirmar a               
palabra sorte. 
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