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Marcha atrás  aos anos cincuenta... 

Ela, coma a maioría das persoas desta       
época, marchou para Suíza en busca de       
diñeiro, posto que tiña que manter a nada        
máis e nada menos que cinco fillos. 

Só regresaría ás nosas terras polo Nadal, e        
tamén cando seu traballo llo permitía,      
porque a morriña que miña avoa tiña pola        
familia e a aldea era inexplicable. 

“Virucha”, que é así como a coñece todo o         
mundo, traballaría de varios oficios nas      
terras emerxentes: lavandaría, costura e     
por último nunha residencia de persoas da       
terceira idade. 

Ao parecer o que máis lle gustou foi a arte          
nas prendas, posto que a día de hoxe        
segue facendo roupa a man preciosa, e arranxa todo tipo de descoseduras. 

Unha das anécdotas que lle ocorreron foi que, ao aterrar no aeroporto, á             
persoa que a tiña que recoller xurdiulle un percance e non puido ir. Miña              
avoa tivo que esperar máis de seis horas a que a viñesen recoller, e non               
podía coller un taxi, posto que non sabía onde estaba situado o hotel. 

Tamén debo de comentar un dos moitos costumes que tiña e a día de hoxe               
séguese mantendo na miña familia. Na hora do xantar, dicíase que a quen lle              
tocase no prato a folla de loureiro, tanto sexa nos fideos coma na fabada,              
sería a/o máis feo/a da mesa. Isto sempre acaba en cada discusión... 

Non todo foi bo na vida da avoa, posto que unha tráxica noticia lle chegaría               
de Galicia. A morte dun dos seus fillos. Foi nun accidente de camión polas              
terras de Andalucía. A terrible nova fíxoa regresar ás nosas terras cunha            
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tristeza enorme. Anos depois nacería miña nai, a máis pequena da familia.            
Pero realmente miña nai non se chamaba Isabel, senón que recibía o nome             
de Elvira. Ela fíxome ser quen son a día de hoxe, crieime na aldea ata os                
sete anos, non porque miña nai non me quixese ver medrar nin nada polo              
estilo. O motivo era o traballo, porque neses tempos non estabamos pasando            
uns bos momentos económicos. Mais eu era a persoa máis feliz do mundo             
estando cos meus avós, debido a que unha das grandes cousas que me             
ensinaron eles mesmos foi que a felicidade non se gaña con diñeiro, senón             
con amor. 

Falando de amar, cando miña avoa era cativa, máis ou menos da miña             
idade, non tiña as vantaxes que temos hoxe en dia a xuventude, como o              
móbil, tabletas, ordenadores e milleiros de artiluxios levados polo internet.          
Ela, cando chegaba das clases, non se poñía a repousar no sofá coas redes              
sociais ou cos videoxogos. Elvira, por amor á nai, axudábaa en todo canto             
podía, porque non era capaz de ver a Delfina( a que lle deu a vida)               
traballando e ela sen facer nada.  

A vida naquela época era moi dura, pero nunca perdeu o sorriso a pesar de               
todo. 

No ano 1988 falecería Delfina, a muller que tivo que coidar dos cinco fillos              
mentres Virucha estaba ausente. Este foi un dos maiores motivos para non            
abandonar ata día de hoxe as terras que a viron crecer. 

Grazas por todo “mamaíña”. Quérote 
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