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MARÍA 
A miña avoa (1925) 

 

A miña avoa chámase coma min, María.       
Naceu un 25 de agosto do 1923 en Vilascuro,         
unha pequena aldea do concello de Tordoia.       
É a segunda de oito irmáns. 

A súa vida non foi nada doada, xa que aos          
10 anos lle morreu seu pai e súa nai volveu          
casar con outro home co que tivo dous fillos. 

Aos once anos tivo que marchar a traballar        
de criada a outras aldeas, vivía na casa dos         
amos. Tenme contado que na hora da sesta        
cando os seus amos durmían, ela ía ao alto         
do monte a ver a súa antiga aldea e caíanlle          
as bágoas. Pasaba os días collendo o toxo, a         
herba, e indo coas vacas para poder comer        
un anaco de broa e de unto. 

Viviu a Guerra Civil dende o ano 1936 ata o 1939, pasou moita fame e moita                
falta de agarimos. Voltou á súa casa para coidar a súa nai que estaba              
enferma. Nos días que esta se atopaba un pouco mellor, aproveitaba e ía de              
xornal da mañá á noite para ter diñeiro e poder mercar un xénero e facer un                
vestido para ir á festa. Aínda que moitas veces cando chegaba á casa seu              
padrastro lle tirara a roupa na eira para que marchase. 

Coñeceu ao seu marido, pero por desgraza para ela, á súa nai e ao seu               
padrasto non lle gustaba porque era fillo de solteira, e cando alguén lles dicía              
que el ía ao baile, xa non a deixaban ir. 

Pese a todo casaron cando ela tiña vinte e cinco anos e el vinte e nove.                
Quedaron a vivir na casa da nai e do “trinta cus”, que era o alcume que ela e                  
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seus irmáns lle puxeron ao seu padrastro. Alí tiveron aos seus dous            
primeiros fillos, Andrés e Xosé. O seu home traballaba de canteiro, polo que             
pasaba toda a semana fóra, mentres ela tiña que aturar a mala vida que lle               
facía o seu padrastro. 

Ata que un día o atopou agarrando a súa nai pola gorxa intentando matala.              
Ela saíu na súa defensa pegándolle cunha vara, e el intentou matar a miña              
avoa cun fouciño. Aínda que nun primeiro momento ela saíu na defensa da             
súa nai, esta non fixo o mesmo, e foi cando tomou a decisión de contarlle               
todo o que estaba a sufrir nesa casa ao seu home. Cando o avó oíu todas as                 
barbaridades que ela lle contou, tomaron a decisión de marchar de alí xunto             
aos seus fillos. 

Atoparon unha casa para estar de caseiros en Vilariño dos Cunqueiros, alí foi             
onde morreu Andrés con nove meses e onde tiveron a súa terceira filla,             
Manuela. 

Pasado un tempo, viñeron a ofrecerlle outra casa para ir de caseiros en             
Cornanda, mellorando un pouco as condicións. Alí foi onde máis tempo           
estiveron e onde tiveron outros dous fillos, Eugenio e Fina. 

O seus seguintes bens foron en Ons, onde        
tiveron ao seu penúltimo fillo, Antonio. O       
dono dos bens era un señor cruel,       
avaricioso e despiadado, xa que aínda que       
a froita caese ao chan, pegáballes aos       
nenos por collela, por ese motivo os avós        
tiveron que buscar outros bens. 

Fóronse a Cobas, onde a súa calidade de        
vida mellorou notablemente, e aínda que a       
avoa tiña corenta e cinco anos, tivo a súa         
última filla chamada María, a que é hoxe a         
miña nai.  

Estiveron alí ata que conseguiron facer a súa propia casa en San Cibrán. O              
avó atopou un traballo estable nun invernadoiro, onde se xubilou. 



 

A historia das nosas avoas 
 

Por desgraza, no 1986 o avó morreu nun accidente e a avoa tivo que seguir               
adiante traballando e coidando aos seus fillos como puido.  

Cando por fin conseguiu xubilarse e xa todos os seus fillos estaban            
independizados e con fillos, a vida deulle outro revés. A súa nora morreu, e              
ao pouco tempo, o seu fillo Xosé. 

Aos 91 anos, caeu e rompeu a cadera, polo que miña nai, meu pai e eu                
viñemos a vivir con ela á súa casa de San Cibrán. 

 

María Antelo Noya 3º C 

 

 

 

 


