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María do Carme Bello Valiña 
Miña avoa (1945) 

 
María do Carme Bello Valiña naceu un luns        
día 16 de marzo do ano 1945 ás 10:00 na          
casa dos seus pais, situada na Ponte       
Maceira. Os seus pais chamábanse Manuel      
e Victoria, ambos xa falecidos. Traballaban      
no campo para poder dar de comer aos seus         
tres fillos. 
 
María, á que despois de casar todos       
chamarían Carmucha, empezou a escola     
con sete anos. Previamente a súa nai xa lle         
ensinara na casa o abecedario e tamén a ler.         
Carmucha recorda a súa infancia como unha       
etapa moi feliz pero á vez moi dificil, aínda         
así ela considera que foi moi afortunada por ter unha infancia na cal             
abundaba a felicidade. Lembra con claridade o seu primeiro recordo da           
escola: a mestra,á que todos tiñan polo demo, mandáralles facer uns           
exercicios dun dos libros, pero Carmucha decidiu facer o libro enteiro. O            
segundo día non foi menos, e tamén levou todos os exercicios do segundo             
libro rematados. Facía todo isto porque pensaba que a oportunidade de           
aprender cousas novas era única e facíalle moitísima ilusión. 
 
Para o almorzo ela adoitaba levar broa da casa para tomala co leite que lles               
daban no colexio. Daquela o leite que lles daban aos alumnos era en pó, que               
sabía a raios, sobretodo para a xente acostumada a tomar o leite fresco das              
vacas. Tamén lles daban manteiga para acompañalo. Segundo Carmucha,         
nunca coñeceu a ninguén que fora capaz de probar aquela manteiga porque            
a mestra a collía sen deixárllela probar aos alumnos.  
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Os almorzos facíanos as alumnas. A ela e á súa mellor amiga case sempre              
lles tocaba ir á cociña. Ao rematar, elas tamén tiñan que almorzar, e             
compartían a broa que levaba Carmucha co pan de trigo que levaba a súa              
amiga, Chita.  
 
Sobre Chita recorda moitos momentos ao seu lado, como por exemplo, todas            
as veces que ían mercar chocolate ás agachadas cos cartos que lles collían             
aos seus pais sen que se decataran. Hoxe en día roubarlle uns poucos             
cartos os teus pais só para mercar chocolate pode parecer unha parvada,            
pero daquela iso era unha das cousas que máis ilusión lles facía aos             
rapaces.  
 
Os entretementos da época eran moi distintos aos actuais, por exemplo,           
todos os días ao chegar do colexio, mentres a súa nai acababa de facer a               
comida, Carmucha ía á súa pequena horta que tiña detrás da casa a plantar              
e a coidar os seus propios cultivos, para ela a vida do campo era a mellor do                 
mundo. Co paso dos anos foise dando conta que en realidade os traballos do              
campo son dos máis sufridos que hai, mais realmente iso séguelle dando            
igual, desde moi pequena ese mundo tan duro gustoulle tanto, que aínda            
hoxe dedica todo o tempo posible aos seus cultivos e aos seus animais. 
  
Como todo na vida, había unha parte na historia de Carmucha moi feliz pero              
tamén había outra que non o era tanto. A Manuel, o pai de Carmucha,              
reclutárono para ir á guerra de África. Foron meses moi malos para ela e              
para a súa familia porque nunca recibían novas claras sobre o estado de seu              
pai naquela guerra, por sorte volveu vivo un ano despois. Aparentemente           
estaba ben de saúde, mais por desgraza o seu corpo ocultaba unha            
tuberculose que dous anos despois acabaría coa súa vida. Nese tempo que            
estiveron con el, a súa muller, Victoria, nai de Carmucha, tamén se infectou             
da enfermidade. Estivo moitos anos mal sen que os médicos poidesen facer            
nada, ata que un día tamén morreu. Ese día Carmucha xa tiña 20 anos e               
soamente quedaron ela e os seus dous irmáns, que pouco tempo despois            
marcharían da casa, un para Francia e o outro para Pontevedra, deixándoa            
soa. Foi entón tamén cando decidiu casar con Francisco. Anos despois           
tiveron o seu primeiro fillo, e cinco anos máis tarde á súa filla. 
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O acontecemento histórico máis importante do que se lembra é a morte de             
Franco (1975). Recorda xente chorando, outra rindo, e outra simplemente          
coa boca aberta. A Carmucha a política sempre lle deu un pouco igual, mais              
aquel día alegrouse pola libertade que lles fora outorgada aos españois.           
Aínda así, tamén sentiu pena lembrando o que é perder a un ser querido.              
Sentiu pena pola súa familia, porque por moito mal que fixeran a todas as              
persoas do país, a Carmucha o importante das persoas parecíalle iso, que            
eran persoas, e que no fondo dos seus corazóns tería que haber algo de              
bondade. Ela esquecía todo o malo á hora de xulgar a unha persoa, cousa              
que a levou a ser un pouco parva ás veces, e moi intelixente noutras. Con               
respecto á morte do ditador, quizais fose unha das veces nas que foi parva,              
mais hoxe, día a día con todas as persoas do seu arredor esa virtude de ver                
o bo nas persoas lévaa a ser unha muller incrible.  
 
 
Lucía Santander Bello 3º C 
 
 
 


