
 

 

Unha gaiola para a luz 

-Sariña, Maruxa! Imos, que non chegamos para ver como lle escolle a tea á Señora 

Lugrís! 

-Xa, xa! E que Sariña non dá acabado de pór os zocos. Bule anda, que sempre es a 

última! 

Conversas simples e cotiás coma estas prenden nos recordos cada día con morriña, co 

corazón na man e os ollos alí, na viva, brillante lembranza de cando eramos novas e 

iamos todos os días ao taller de mamá para ver esas resplandecentes teas coas que lles 

facía os vestidos ás mulleres máis fachendosas e airosas de Compostela. Pero o que 

importaba era que pagaran, se eran boas ou malas non me tocaba a min xulgalo co ben 

pouco que as vía na tenda. Máis non me paga a pena pensar nesas mulleres mentres 

lembro eses momentos, non, só quero pensar en mamá.  

Era unha muller tan recta, seria, traballadora e con esa mirada… Esa mirada que 

cando te collía nalgunha falcatruada non facía falla que impuxese un castigo porque só a 

ollada te levaba a pedir perdón e tentar arranxalo todo como fose. Non precisaba moitas 

palabras, chegáballe un aceno contundente e limpo e un “Coralia!” para que eu ou miñas 

irmás soubésemos o que tiñamos que facer ao momento, que case sempre era calar. 

Cando chegaba ao punto de non aturar máis os nosos susurros ilusionados e inxenuos 

na trastenda, mandábanos para ao taller de noso pai na Algalia de Arriba. Era zapateiro, 

dos mellores dicían, pero velo traballar non era tan divertido como ver a mamá. El facía 

sempre o mesmo: dáballe forma aos zocos, lixábaos, poñíalles o coiro decorativo se llo 

pedían e, por último, púñase a puír con fruición. Sempre a mesma monótona tarefa, o 

pobre non sabía que inventar para resultar gracioso e que non nos aburrísemos. Non 

podía entender que a preferencia pola tenda de mamá ía máis aló da diversión, era 

sublime, non había nada como observar sen perder detalle, e aprender sen sentir pasar o 

tempo. 



 

 

Ela nunca nos daba unha fala nin unha explicación. Cando estaba a traballar, 

chegábanos con ver os áxiles movementos dos seus escuálidos dedos nunha desas teas 

brillantes, sedosas, de cores extravagantes, para ficar pasmadas de abraio. Con isto non 

digo que noso pai non fose bo. Moi ao contrario era un home xenial, divertido, cheo de 

vida e cun sentido do humor que conquistaba a todo o mundo. O que intento explicar é 

que o de mamá era admiración profunda, viámola como unha deusa, unha mestra 

insuperable a quen todos queren imitar. 

 E alí, no seu taller, cheo da maxia dos seus dedos, acabamos traballando todas as 

irmás; ata que pasou o que pasou. 

Eu chámome Rocío aínda que na pía bautismal meus pais me puxeran María Argentina 

Coralía, pero eu chámome Rocío, Rocío Fandiño Ricart porque me sinto Rocío e iso non 

mo pode negar nin prohibir ninguén. Nin meus pais nin irmáns aceptaron isto con agrado, 

pero non quedou outra. 

Eramos doce irmáns, dez porque dous morreron antes de eu nacer, que fun a 

penúltima. Coas que mellor me levaba eran Sariña e Maruxa e non era porque fosen as 

máis próximas en idade, pois Maruxa levábame dezaseis anos e Sariña moitos tamén, era 

por afinidade, sempre tivemos as mesmas ideas. As ideas progresistas e republicanas 

que os nosos irmáns Manuel, Antonio e Alfonso prenderon en nós con máis forza que no 

resto da familia. A CNT e os dereitos dos traballadores eran o pan de cada día na miña 

casa, e con orgullo o digo: as ideas de Bakunin alimentaban o noso espírito. 

Era impropio no momento no que viviamos que as mulleres soubesen moito deses 

temas e menos mulleres costureiras sen estudos, pertencentes a unha familia coma nós. 

Por iso non adoitabamos falar desas cousas fóra da casa, nin tampouco eramos unhas 

teóricas, chegábanos, como pasaba no taller de mamá, con escoitar, con admirar. 

Queríamos saber o que pasaba ao noso redor, tiñamos inquietudes e curiosidade por 



 

 

coñecer o mundo. Unha calidade que penso que herdamos de noso pai sempre a 

preguntarlle por todo a Manuel, o seu olliño dereito. 

Pasaron así os anos da infancia e adolescencia. Unha vida feliz, familiar, de rebeldía e 

necesidade pero con alegría de vivir e aprendendo o oficio da man da mellor. 

Un día díxonos ás tres: 

- Nenas, a partir de mañá viredes cada xornada de axudantes comigo ao taller. 

Ordenaredes as teas, os fíos, e todas as tarefas que eu vos mande facer. Co tempo e 

mirando coseredes coma min.  

Ficamos entre felices e incrédulas. Eran moi típicos de mamá eses acedos comentarios 

que non sabias se eran ofensas ou eloxios, ata que a coñecías ben. 

Moito suamos naquel poirento e escuro lugar que mamá chamaba almacén, ordenando 

os fíos por tamaño, cor, grosor, calidade…O traballo nunca tiña fin. Non podo dicir que o 

pasásemos mal porque estar coas miñas irmás e rir coma condenadas era todo un pracer. 

Ata que viamos aquela mirada impoñente dende o limiar da porta. Sabiamos que había 

que parar. Eramos novas, despreocupadas, inquedas, en definitiva: felices. Ogallá todo 

tivese sido así eternamente! 

En fin, que pasamos así un par de anos e despois fomos para a tenda con mamá e 

sempre lembrarei as súas palabras o primeiro día: 

- Este foi o meu pequeno fogar privado durante moitos anos, espero que o saibades 

apreciar coma min e que honredes o meu nome. Nesta vila a xente confía en min para ir 

sempre ben vestida, tedes que conservar iso baixo o voso nome. Fillas, quérovos e confío 

en que o faredes ben. 

Lembro estas simples pero cariñosas palabras como se nolas dixese hoxe, porque 

foron as únicas palabras de amor que mamá nos dedicou na súa vida. 

Estivemos uns cinco anos nesa situación, traballando na tenda de mamá con ela, aínda 

que ela cada vez facía menos porque xa tiña ideas de irse retirando. 



 

 

Estabamos sempre as tres irmás xuntas, paseando pola alegre e doce Compostela, 

acumulando tras de nós piropos e boas palabras. Porque teño que dicir que anque non 

eramos as máis guapas da vila levantabamos moitas olladas do chan, e non vou falar dos 

nosos amoríos porque iso é mellor deixalo na intimidade (iso tamén nolo aprendeu 

mamá).  

Lembro como os estudantes nos chamaban “liberdade, igualdade e fraternidade” se 

eran de esquerdas e “fe, esperanza e caridade” se eran de dereitas. Loxicamente nós 

sempre tivemos certa predisposición polos de esquerdas. Esas tardes paseando pola 

alameda ata altas horas da noite, coa doce brisa da iluminada Compostela máis fermosa 

e viva que coñecín, acariñándome os beizos. 

Cando eu tiña vinte anos e miña irmá Maruxa trinta e seis, mamá e Sariña morreron 

dun terrible virus que atacou Compostela no ano 1934, nunca soubemos exactamente o 

que fora e sabelo tampouco ía aliviar a nosa dor. Perderamos á nosa querida irmá e 

amiga, a nosa compañeira de vida, a que nos alegraba cada mañá o almorzo coas súas 

rexoubas. Tiñamos que agardar sempre por ela. Moitas berraduras temos levado pola súa 

culpa, pero era unha alma libre que non atendía a se o que facía era correcto ou non, só 

se preocupaba por ser feliz e compartir esa innata alegría vital con quen máis a quería. E 

con ela marchou tamén o piar dos nosos días, a muller da que aprendemos todo o que 

nos sustentaba na vida, quen nos ensinou que o saber estar non se pode esquencer nun 

caixón cando saes á rúa. Foi ela a persoa que nos deu as ferramentas para seguir 

adiante, inculcounos, sen falar, a idea de que a vida non é fácil pero que hai que loitar por 

seguir adiante e facernos unha coiraza de aceiro que se abra só para quen o merece. Se 

a alguén lle debemos o que somos é a ela. Mamá! Sariña! Cantas suidades deixastes en 

todos. Nada volveu ser igual. A tristeza chegou ás nosas vidas para non abandonarnos 

endexamais. 



 

 

Dous anos despois deste golpe tivemos que enfrontarnos ao que ninguén puido 

imaxinar nos peores soños, para o que ninguén de nós estaba preparado. O estoupido da 

guerra e o triunfo da ditadura foi o maior aldabonazo das nosas vidas. Acabou co noso 

mundo e sobre todo coa miña familia. 

Aquel 18 de xullo de 1936 Compostela caeu baixo o mando das tropas falanxistas, pero 

non sen que antes loitasen pola nosa liberdade os máis preparados e tamén o pobo máis 

humilde. Loitamos a través de negarnos a comprarlle produtos á xente afín ao réxime. 

Mais non foi suficiente e pronto chegaron os rexistros exhaustivos e abusivos das casas, 

en busca dunha pobre escusa que puidera levarnos ao cárcere. Non tiveron sorte porque 

nos esforzabamos moito por ocultar calquera nota, panfleto ou mesmo debuxo que 

puidera delatarnos, porque seguíamos sendo de esquerdas e sempre confiamos en que 

nos habiamos liberar da cúpula opaca e infranqueable que oprimía Compostela. Neses 

tempos só iamos camiñar pola alameda polo mediodía cando menos xente había, porque 

o feito de que nos chamasen “roxas” e mesmo “putas” era tan inxusto como humillante. 

Só defendemos as nosas ideas, iso non nos convertía en peores persoas, nin nunha 

lacra, nin nun problema social. Pero se alguén ousaba a dar unha opinión contraria ás do 

réxime  estaba considerado delito, mesmo  pecado. Ilusos lles chamo eu a quen 

pensaban que ías ao inferno por manifestarte e non por apoiar un réxime que ao mesmo 

tempo que se declaraba católico, asasinaba miles de persoas inocentes. 

A fame e a tristura empezaron a ser residentes habituais da nosa casa. Ninguén nos 

prohibía traballar nin comprar, pero xa ninguén quería saber das nosas teas e non os 

culpo, pois as cores da alegría non casan ben co aire que se encargaron de impoñer en 

Compostela neses anos. Pasamos moitos anos así, sen saber se ao que faciamos se lle 

podía chamar vivir ou simplemente estar. Foron os peores anos das nosas vidas. Eu 

tentaba ser alegre, divertirme dentro das marxes da ditadura e Maruxa facía o que podía 

para que seguísemos adiante economicamente e non lle era fácil.  



 

 

Cando a día de hoxe penso en todo o peso que descarguei sobre os xeonllos da miña 

irmá mentres eu me dedicaba a buscar a diversión, síntome egoísta e culpable. Téñoo 

falado con ela, pero coa súa característica forza e solidariedade sempre me dicía que 

todo fora como tiña que ser e que cada unha tiña as mañas para o que as tiña. Herdou de 

noso pai a caridade e a incapacidade de culpar ou xulgar a alguén con mala fe e de 

mamá levou a intelixencia e o sosego que lle concedía unha pasmosa habilidade para 

levar as contas e dirixir en tempos difíciles. Sempre admirei iso nela, e en calquera. 

Pouco a pouco eu levantei un fino muro de granito galego, duro e impermeable, que me 

fixo esquencer o que ocorría e obviar que viviamos nunha gaiola, para sacar as vellas 

teas de mamá e facer novas roupas máis arriscadas e coloridas ca nunca. Maruxa 

procuraba disuadirme de saír con elas á rúa porque non era “apropiado para o momento, 

nin suficientemente serio para unha muller da miña idade”. Impórtame a min ben pouco a 

miña idade, igual que agora. Pero o caso era que a miña cabeza cada vez fuxía máis da 

realidade. Rodeada de miseria e ausencias deixou de rexer e tras de min veu miña irmá, 

incapaz de asumir tanta desgraza acompañoume na perda de xuízo. Pechámosnos nunha 

burbulla de cristal dende a que se vía o mundo coas cores do arco da vella, ateigado de 

estrelas en cada recuncho. Os insultos e as chufas de estudantes e gardas non paraban 

nunca e coa máis mínima escusa acababan con nós nos calabozos de Raxoi. Nin loucas 

nos deixaban ser felices! 

Os nosos últimos anos xa foron de respiro. Por fin podiamos dar o noso paseíño da 

unha coma reloxos, Alameda arriba e abaixo, collidiñas polo ganchete dos nosos osentos 

brazos e remangando a saia da cor que tocara ese día. Levantábamos miradas de mozos 

e mozas que lonxe de odiarnos ou criticarnos, admirábannos e rían. Eran xa outros 

tempos. Mesmo os había que nos facían as beiras e nós sempre contestabamos o 

mesmo “Tu ya tienes”, moito temos rido con eses contos. 



 

 

Contos que malia os anos que pasaron seméllanse ben aos que oio agora na Alameda, 

quediña e silandeira pero coas orellas e os ollos moi atentos. Gozo enormemente vendo 

como Compostela espertou. Ollo pasmada cara as rapaciñas novas que pasan por aquí  

por diante con esas roupas tan fermosas e tan curtas. Escoito as súas conversas cheas 

de xenio que me lembran os meus anos mozos. Non sei se Maruxa está coma min ou 

non, pero dende logo que non me puideron facer máis ditosa colocándome aquí no medio 

e medio, no corazón da miña querida Alameda espertando a admiración de todos, 

sentíndonos queridas e tan acariciadas de día, de noite, nunca xamais soas. Levo centos, 

igual miles de fotos, claro que sempre coa mesma pose, mágoa! Iso si, o de poñerme o 

vestido azul de mamá, alegre e vistoso fíxome ben feliz. E dende aquí sinto que por fin se 

abriron as portas da gaiola e que a nosa luz ilumina a miña amada cidade. Non deixedes 

que se pechen de novo. 


