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Marcola, nada María Marcolina González Dorado, tamén atende por
Marcola, Colina e ata por Coli ou Cola, segundo quen a chame.
Hoxe amenceu cansa e medio nerviosa. Leva uns días algo arrefriada e
con pouca fame, cousa rara nela. Di que non durmiu ben e que nin ganas
tivo, como tantas outras veces, de botar man das galletiñas ou doces
agochados no caixón, para enganar o tempo e o estómago nas longas
noites de inverno.
Despois de tantos días de choiva, frío e vento, a mañá na Laxe do Campo,
na xuradía rosaleira de Novás, ao pé do Campo do Couto que se amarra á
serra da Groba, preséntase solleira, calma e tépeda, pero a cousa aínda
non está como para saír da casa. Con estes anos, que xa son 97, hai que
andar con moito coidadiño, non si, Miguel?
Busca coa mirada o ﬁllo, o seu único ﬁllo, que lle arromba con meco as
cousas da casa e da vida para que non lle falle de nada.
Na “maldita” pandemia, que a ten illada na casa, comparten vida en
semanas alternas. E tamén as historias do pasado, que son dos dous.
O presente ten por nome virus, e por apelidos “soidade” e “castigo”.
Será polas “cousas que se levan feito mal”.
Marcola co seu marido, Rogelio, e o seu ﬁllo, Miguel, en Santa Trega.

Marcola - Unha resoluta en Novás

memoria viva

Ela, que nunca lle tivo medo a nada, tampouco llo ten a este “bicho que
para o mundo enteiro”. Sente que xa ten boa parte da vida andada, pero
sofre polos que aínda teñen, “ou deberían ter”, moito máis camiño por
diante.
E entón véñenlle á cabeza os ditos doutro andazo duro e terrible, o de
hai un século. A gripe do 19 ou española, que ela xa non viviu, pero que
ten presente na memoria, polo que lle contaron de nena, cando aínda
perduraba a dor por tantas mortes. De ser certas as estimacións, tería
morto daquela o 1% da poboación española, talvez tamén da rosaleira,
composta entón por máis de 5.000 persoas.
Marcola desexa que isto pase logo, que xa leva case un ano pechada
na casa sen case poder falar con ninguén. “Eu, que sempre fun tan
comunicativa”…
Esta mañá tampouco esqueceu colgar nas orellas uns bonitos pendentes
de ouro brincadores. Protexe as súas ﬁnas mans, adobiadas con varios
aneis, cunhas luvas de la; e a súa branca e case monda testa, cun gorriño
e coa obrigada máscara, que non consegue agochar unha cara amable, cun
sorriso aberto e sociable, propio da boa tendeira que foi.
Detrás dos lentes abafados, uns ollos vivos e curiosos cos que le a diario,
cando lle peta, como agora, historias “moi bonitas” de vidas de santos.
E reza moito. Por pasar as horas de soidade e porque lle gusta, como boa
crente que é.
Marcola aproveita o sol da mañá detrás das cortinas da galería da súa
casa, aberta ao mundo por tres grandes portas ﬁestra, como ten que
ser un sitio pensado para que entrase a xente, canta máis mellor. Xa foi
ediﬁcada para iso, pouco despois de que ela viñese ao mundo, no outono
de 1923, para ser tenda. E, andado o tempo, tamén foi bar, club social, case
banco e farmacia; mercería, estanco, caixa de correos e cantos usos se
precisasen para manter vivo o negocio e a familia da tía Hermelinda,
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a súa nai: muller de bandeira, brava e unha “ditadora” xenerosa, como a
deﬁne hoxe a súa ﬁlla.
“Tívenlle máis medo a esa tirana que á guerra”, explica Marcolina cun
sorriso que agocha, na proporción xusta, respecto; e tamén queixa pola
vida “sometida” á vontade dunha nai inﬂexible, que dispuña ao seu gusto
a vida de ﬁllos, ﬁllas e de quen se deixase.
A casa-tenda-taberna de Novás mira cara ao cruzamento no que se xuntan
o camiño que vén do Calvario co que sobe á Rotea, cara ao monte por
Ranxique, e co que leva mesmo a Baiona, seguindo a estrada
a Fornelos e Loureza.
Nesa casa aberta e hoxe restaurada, por ﬁn, ao seu gusto, e adaptada ás
súas necesidades, foi criada Marcolina entre andeis “case baleiros” nos
comezos do negocio; porque “pouco había que vender” e, aínda menos,
cartos para mercar: un pouco de azucre ou un cuarteirón de aceite, que
daquela nada se pedía por quilos, como se fai agora.
Case “o único que había a vender na tenda eran zapatillas e paus de
zamanco”, aos que despois había que cravarlles o coiro no zapateiro ata
compoñer as zocas completas.
Lembrando aquela escasa mercadoría, venlle á memoria a Marcola
un día, de ben nena, cando brincaba co resto da rapazada ao pé da
casa, mentres os homes da parroquia se organizaban para ir despexar
os camiños enchoupados de lama e paus despois das choivas. Niso
chegou o ribeireiro, que era o encargado de dar as horas do mar para ir
recoller o argazo, avisar de que viñera unha barda enorme e que sería bo
aproveitala. Como Marcolina prefería o xogo ao argazo, e negábase a ir
para alá coa escusa de non ter zapatillas, a nai fíxolle unha contra oferta
imposible de rexeitar: daríalle unhas se ía ao argazo, ou ﬁcaría condenada
a andar descalza. Foi ao argazo.
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A estrada
do futuro

A apertura da estrada da Guarda a Loureza, vai xa para un século, foi
a oportunidade que a voluntariosa, hoxe diríase emprendedora, tía
Hermelinda soubo aproveitar. E así o “chaboliño”, que antes ocupara
o lugar, foi substituído pola casa que aínda hoxe acolle a Marcolina.
A construción desa nova vida custou 2.400 pesetas de entón, uns 15 euros
de hoxe.
Un amigo da casa, o señor Vicente, home “moi intelixente”, aconselláralle
a Hermelinda que, ao pé da nova vía, ben podía ela atopar un modo de vida.
E acertou. Abrindo unha tenda para darlles servizo e comida aos chaláns,
os tratantes de gando, aos que lles cobraba “o que podía cobrar”; e tamén
aos homes que facían a estrada, moitos deles portugueses, que viñan
“cunha pobreza extrema” do seu país da outra beira do Miño, aínda con
máis necesidade que no noso, gañar a vida botando o “morrillo” no camiño,
que ía cambiar a contorna e as vidas dun lugar que a Marcola nena lembra
“moi pobre”, onde case “non había nin casas” e “todo era miseria”.
Foron anos duros de preguerra, de guerra e de posguerra, tempos de
“tanta fame e necesidade…”, rodeados de clientela moi pobre. “Non había
case nada máis que traballo, moito traballo”.
“De cada dúas casas por aquí, había un portugués”, lembra Marcola. Uns
viñan con familia; outros, sós. E na tenda da tía Hermelinda podían obter o
xusto para sobrevivir. E así o negocio foi progresando. E despois chegaron
as comidas e o café, e os estantes foron enchéndose de cada vez máis
mercadoría. Tamén lle deron a vida os viaxantes que aparecían polo lugar,
e os feirantes, que todos os meses, polos días 2 e 18, chegaban para a
feira de gando no Calvario. Hermelinda, e despois Marcolina, facían o seu
traballo con esmero e moito, moito traballiño no lombo. Sen horarios e con
poucas queixas.
Así comezou a prosperar o negocio que mamou Marcola, e que ela mesma,
ao remate, acabaría gobernando case vinte anos, obrigada xa pola
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enfermidade da nai e pola ausencia do resto dos irmáns, tres homes e
catro mulleres. Dous deles desaparecidos traxicamente sen nin sequera
chegar a grandes: Alexandre, o máis vello, polo sarampelo; e Estela, vítima
accidental da limpeza da tenda, coa sosa cáustica coa que se mantiñan
impolutas as mesas e o mostrador, ata que chegou a formica. O resto
procuraron outros camiños fóra de Novás. Algúns deles con bastante éxito
na emigración á Arxentina, a onde a Hermelinda sempre quixo dirixir os
destinos dos ﬁllos, seguindo a senda trazada por boa parte da súa propia
familia.
“Moita xente de por aquí marchou, case todos para a Arxentina e o Brasil,
na busca de progreso, porque entón a vida era dura, moi difícil; as casas
estaban cheas de xente, con familias de oito, dez ﬁllos ou máis, e non
había para todos máis ingresos que o que daba o campo e as telleiras”.
Agora venlle á cabeza a Marcolina o caso da veciña Rosina, casada cun
cabaqueiro, que despois de cada campaña volvía á casa para pasar uns
meses e deixarlle un ﬁllo. Ata oito ou nove tivo aquela muller, que os paría
soa na casa, sen asistencia de ninguén, e ata ela mesma se encargaba de
cortar os cordóns umbilicais; e despois, de sacar os cativos adiante como
boamente podía.
As estatísticas oﬁciais danlle a razón a Marcolina: no censo provincial da
década dos anos vinte e trinta do pasado século, ﬁguran táboas nas que se
contan as familias segundo o número de ﬁllos, cunha derradeira columna
reservada para as de máis de 15. Non eran as máis, pero había bastantes.
Ben diferentes son hoxe as cousas, cando a media oﬁcial de número de
ﬁllos por rosaleira chega con optimismo a só un.
Outras táboas estatísticas conﬁrman a memoria de Marcolina sobre o
éxodo cara a América: o Brasil e a Arxentina concentran case o 60% dos
máis dun milleiro de rosaleiros maiores de 55 anos, aínda residentes
no exterior, o triplo que a suma dos rexistrados no conxunto dos países
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europeos. No padrón oﬁcial de 1930 do Rosal, queda reﬂectida tamén
a realidade da emigración que hoxe revive Marcola: case o 10% da
poboación da vila daquela década entraba na categoría de residente
“ausente”: das 5.302 persoas censadas “de feito” e das 5.820 que moraban
“de dereito” no concello do Rosal, 519 ﬁguraban como “ausentes”, a
razón de 456 homes e só 63 mulleres, ou “varones y hembras”, segundo
a terminoloxía da época. Porque os que primeiro buscaban sorte na
emigración eran os homes e, se a vida sorría, talvez despois os seguise o
resto da familia.

Entroido en Novás con cabezudos á porta da tenda.
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A semente
do Brasil
Brasil

E o pai de Marcola, Luciano Ricardo González Alonso, tamén marchou ao
Brasil, pero non chegou a asentarse alí, como tantos outros ﬁxeron antes
e despois del. As súas eran viaxes de ida e volta a Novás.
Era un carpinteiro moi bo, un ﬁno ebanista que, con cuadrillas de catro
ou cinco homes que contrataba na Guarda para construír casas, ﬁxo ata
sete campañas no Brasil. E estaba tan ben considerado que o reclamaban
deseguido do outro lado do Atlántico. Era o caso dun terratenente ao que
se arrimou, Jeremías de Sousa, dono e señor de cafeais, fábricas, facendas
inﬁndas e riquezas incontables, que lle tiña tan boa fe a Luciano que ata lle
pediu que levase a familia toda para a outra beira do mar. Pero
a “tremenda” Hermelinda dixo non. E o que Hermelinda dicía, era lei.
Sempre foi así, até o ﬁnal dos seus días. O seu era a tenda, e nin falar de
deixar a súa facenda.
Pero o Brasil xa prendera en Novás, precisamente no nome da ﬁlla máis
nova da familia, Marcolina, que o comparte só con outras vinte mulleres
na provincia de Pontevedra, con menos de oitenta en España, e con pouco
máis de 20.000 no resto do mundo, a maioría no Brasil, Portugal e na
contorna de Venecia, en Italia.
Xa dende o berce, Marcolina non foi “unha muller do montón”, cousa que
nunca quixo ser, e forma parte do escaso 0,0025% da poboación feminina
mundial que leva un evocador nome sen santa coñecida, polo menos en
Novás. Celébrase polo San Marcos, apunta sen moita certeza.
Ela só sabe que o seu nome veu do Brasil, que o pai se empeñou nel para
darllo a unha ﬁlla e que, por ﬁn, puido ver cumprido o seu desexo coa
derradeira. Quen sabe por que, quen sabe que evocacións daquela terra
de promesas non atendidas lle traía tal nome ao primoroso carpinteiro.
A pequena Marcola soubo dende que lle veu o uso de razón o que era
traballar duro, da mañá á noite, dentro e fóra. Ía para a horta, na que
Hermelinda cos seus ﬁllos Celso, Soledad e Xoana.

Marcola - Unha resoluta en Novás

memoria viva

sementaban de todo: verzas, pementos, fabas, patacas, tirabeques ou
tomates para o consumo da casa, da tenda e do bar. Tiñan animais e
coidaban ben deles: pitas, coellos, dous porcos para matar cada ano, dos
que sacaban o lombo e a zorza para o menú da taberna; e unha vaca, para
que nunca lles fallara o leite á familia e aos clientes, e para que aínda
ﬁcara algún de sobra que vender á fábrica. Porque Marcola tamén se tivo
que encargar moito tempo de levar o leite á zona das Patas, onde o camión
da Larsa o recollía cada día, até que os tempos mudaron e xa era o camión
da recollida o que se achegaba á porta da casa. Eran sete quilómetros
de ida e volta a pé por malos camiños. Normal que algunha vez ela e o
leite acabasen polo chan, como pasou. Aínda ben pequena, tiña tamén
Marcola que ir apañar a follada ao monte para levar ao galiñeiro, do que
despois sairía o esterco co que sementar as patacas; e tamén levar o carro
ao monte para traer á casa os restos da roza que facían os xornaleiros
contratados por Hermelinda, acompañados pola irmá máis vella, Xoana,
despois emigrada a Bos Aires. Tamén botaba a vaca a pacer polos camiños
e, tantas noites, erguíase ás dúas da mañá para ir á ribeira do río á procura
da herba da illa da Canosa, a onde a pasaba nunha barquiña o zapateiro
Adelino.
Tantos labores na casa e no campo que ata lembralos todos lle custa. Un
traballón diario, sen festivos nin vacacións, e así toda vida. “Fixen de todo,
non me quedou nada atrás, e todo se precisaba”, lembra agora.
O resto, o que non daba a rica terra rosaleira, había que procuralo fóra, na
Guarda ou no Calvario. E alá ía a nena moza Marcola de a cabalo ou xa máis
tarde, en bicicleta, na busca de xurelos e sardiñas que lañar e salgar, para
que durasen todo o ano nun mundo sen frío industrial; ou para darllos de
comer frescos aos chaláns, madeireiros, peóns ou traballadores de paso.
Tamén ía a pequena Marcola polo bacallau de Noruega, ou polo aceite
á Pasaxe; e polas cousas que, como o café, o estraperlo podía ofrecer
naqueles tempos de escaseza de case todo.
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Ao fío daquel pasado duro, aparécelle ben presente na memoria a “fame
negra” que se pasaba na mariña da Guarda, onde ela agardaba polos
barcos para mercar o peixe. Había tanta necesidade que aquela xente
achegábase polo Rosal, e entraba nas propiedades con maceiras ou
pereiras, para apañar toda a froita que puidese levar. Tamén se lembra
da zocata1 , do contrabando que lle permitiu a moitas mulleres, as
“mariñeiras”, comezar a ter algo de ingresos. E con eles, despois, ás súas
familias, mercar barcos máis grandes para aumentar a pesca e, ao cabo,
progresar.
Daquel mundo famento, volvía Marcola para Novás coas viandas. E todo
o mercado fóra xuntábase coa colleita da casa. E mesturábase despois
nas perolas da cociña de Hermelinda, para aparecer reconvertido en
saborosos pratos, e dar con Marcolina na gran cociñeira que chegou a
ser. Leite frito e arroz con leite, di ela, foron as súas especialidades máis
recoñecidas.

Hermelinda
Dorado e o
seu marido,
Luciano Ricardo
González.

1 - Ferros ou materiais de pouco valor, coma o estaño ou o cobre, que se empregaban como contrabando na
época da posguerra. Traíanse de Portugal e as mulleres pasábano de contrabando meténdoos entre as súas
roupas.
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Patas e
rodas

Mentres lembra os seus vellos recados de a cabalo, cargadiña coa compra
nun seirón, Marcola sente subir o sol morno polo cristal da ﬁestra, e
escoita o ruído dos poucos coches en que agora a xente fai os seus
mandados pola zona. Son os únicos sons, cos dos paxaros e os dalgunhas
afastadas máquinas de campo, que lle dan vida á tranquila mañá de
inverno de Novás, e tráenlle a Marcolina lembranzas doutras tempos
e doutros avances que ﬁxo seus.
E aí lle veñen as súas mañás de compras en bicicleta pola Guarda ou
O Calvario e, cando poucas mulleres se atrevían a tal, tamén ao lombo das
dúas motos Torrot coas que se moveu ben de anos: a primeira de só dúas
velocidades, con necesidade de axuda das pernas nas arrancadas e nas
subidas; e a segunda, xa automática.
Aínda conserva as dúas máquinas no faiado da que a familia sempre
chamou “a tendiña”, ensaio e berce da “tenda” posterior, e despois
alpendre e almacén.
Naquelas carreiras na moto algún tombo levou Marcola, e os xeonllos
aínda llo lembran a diario. Mais nin iso a ﬁxo recuar, porque a esa muller
nunca se lle puxo nada por diante nin lle importou o que das súas valentías
se dixese. Porque ela nunca quixo ser unha muller do montón, repite, e
sempre lle gustou distinguirse, tirar para adiante e “prosperar”. Outra das
súas marcas de identidade.
Subida na moto, como poucas no lugar, xa soñaba Marcola con poder algún
día guiar un coche; pero para iso aínda tería que agardar anos, moitos
anos. “O meu marido non quería, prefería terme na casa. Cousas daqueles
tempos”, relata sen rancor.
E agardou ata ben pasados os 50 anos, preto xa dos sesenta, co marido
e a nai xa enfermos e ela de motor da casa, para poñerse ao volante dun
coche. O primeiro, un Seat 127 usado, para que desbravase nel, que lle
apañou o seu ﬁllo, sempre o seu amor e muleta.
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Empeñárase e sacou o carné de conducir. Tiña xa 58 anos cumpridos.
Pouco lle importou ter que marchar cada día a Vigo no coche de liña facer
as prácticas, antes e despois de deixar a casa atendida, a nai e o marido
ben coidados, e o resto dos labores da tenda e do bar organizados. Estaba
tan feliz, coas novas expectativas de liberdade que se lle abrían, que
ningún esforzo lle parecía moito.
Os coches, os tres que tivo, todos de cor branca, déronlle a posibilidade
de saír da aldea, soa ou acompañada polo marido e as amigas, de ver algo
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de mundo, de ir pasar o día a Portugal, a Vigo ou a calquera sitio. Co que ela
ansiaba viaxar, un volante era case un pasaporte cara a unha vida nova e
unha independencia, que xa non deixou ata pasados os 90 anos.
Cando foi renovar o carné de conducir, con 89 anos, no psicotécnico
déronlle permiso para outros cinco anos máis, ata os 94. Pero ela
aparcouno para sempre dous anos antes de tempo, aos 92, despois dun
susto no Calvario, en que “a culpa non foi miña”.

Marcolina e o seu ﬁllo, de
a cabalo, con dous amigos
da familia, o ‘Capitán’ e
Francisco da Adelaida.
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Pouca
escola

O tempo non está moi frío e Marcolina querería, pero sabe que non debe,
saír da morneza da casa, dende a que se ve o grupo escolar do barrio.
Da súa boca e dos seus ollos, van saíndo tempos pasados, que lembra con
precisión case de contable.
Foi pouco á escola, porque a súa nai só a deixou ir ata os sete anos, e a ela
tampouco lle importou moito. “Agora todo o mundo estuda e vese que lle
é necesario para desempeñar certos cargos, pero antes non era así, que
para botar a pacer a vaca non eran necesarios estudos”, di con amarga
ironía.
Primeiro foi á escola de Parada, coa mestra andaluza dona Ricarda, futura
nai de Manuel Calderón, correspondente xornalístico ben recoñecido na
contorna. Naquela escola pasouno ben Marcola e aprendeu a ler e escribir.
Pouco máis ensinaban entón. Gustábanlle as matemáticas, os números,
moito. Despois iría a outra escoliña ao pé da casa, que atendía unha
muller, Dona Amelia, que “era moi dura, moi mala”. A cara de Marcolina
debuxa un aceno de arrepío lembrando a regra de madeira coa que aquela
muller implacable debuxaba as mans das cativas que facían “algo mal”.
Marcola reproduce así en primeira persoa a realidade daquel tempo.
Aqueles difíciles anos vinte e trinta do século pasado nos que foi nena
e nos que, outra vez, atendendo os datos da estatística oﬁcial, dos
algo máis de 5.000 rosaleiros censados, case 2.000 non sabían ler nin
escribir: 736 homes e 1.223 mulleres. De máis dun cento, non constaba
información. E con capacidade só para a lectura, non así para a escrita,
ﬁguraban 60 persoas, neste caso o dobre de mulleres que de homes.
Son números que hoxe arrepían, pero que ben explican as escasas
ferramentas de futuro daquela xeración avoa e bisavoa da actual en que,
dos máis de 6.000 habitantes do Rosal de hoxe, só 73 persoas carecen de
estudos; 4.000 teñen formación de nivel básico, medio e profesional e, o
resto, conta con estudos superiores e ata con doutoramentos.
O que cambiou o conto!

Marcola - Unha resoluta en Novás

memoria viva

Grupo de veciños de
Novás, en San Xián.

Coma se o tempo daquela escola famélica e cruel da súa infancia quixese
fuxir, o presente para diante da porta de Marcolina. E faino coa forma dun
inmenso autobús escolar que aparca no sitio xusto para taparlle o sol do
mediodía, e para interromper a memoria coa súa altura metálica e o seu
ruído de gasóleo.

O bus agarda, do outro lado do camiño, polos pequechos da escola de
Novás, que comparte patio co campo de balonmán; agora solitario, pero
que en tempos, ateigou Novás de xente, e deulle sona e prestixio ao barrio
e ao Rosal en todo o Baixo Miño, na provincia, en Galicia, e ata en toda
España.

Deporte de
mulleres,
a man

Dona Anita, mestra de escola daqueles afastados anos 70, foi unha muller
avanzada, e levou a práctica deportiva como sinal de identidade dos novos
tempos do ensino, especialmente para as nenas. E un día púxoas a xogar
ao balonmán no patio da escola, hoxe integrado na rede de centros rurais
agrupados do Rosal, que leva por nome o da ﬁlósofa e escritora andaluza
María Zambrano, muller que pagou con décadas de exilio a súa posición
republicana, e que mantiña que para estar na historia, que ela propoñía
máis humanizada, hai que padecela. Ben o sabía ela, como tantas outras.
De volta a Novás, hai xa medio século, a iniciativa deportiva da mestra
dona Anita foi algo moi novo e “moi bonito, moi bo para as nenas e para
todos”. E o que foi unha pioneira aposta pola educación física feminina,
rematou por atopar o apoio entusiasta de José Álvarez Alonso, por todos
coñecido como Pepe o Buraco, e por chamar a atención en toda a contorna.
Axiña chegarían as vitorias e as rivalidades coas veciñas e rivais Tui,
A Guarda, Vigo ou Ponteareas en partidos amigables; e tamén nalgúns
trofeos que animaban, aínda máis, as festas locais.
O club Atlético Novás fundouse no 1973, cando o balonmán feminino aínda
non estaba federado. Pouco despois, na tempada 1973/74, comezaría a súa
historia o equipo masculino.
Da semente plantada por dona Anita e o Buraco, e regada despois con
patrocinios comerciais, naceu o que foi o Atlético Novás, despois o Acanor
Novás e, no presente, o Novás Acanor Valinox, xa con sede no pavillón
municipal e con aspiracións de chegar á división de honra do balonmán
español.
Todo iso pasaba ás portas da tenda-bar de Marcolina, cantina oﬁciosa
durante anos do club de balonmán Novás. Os días de partido aquilo era
unha feira, un non parar, non se daba despachado todo o que os seareiros
pedían.
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Así foi tamén como a nova demanda, de novos e maiores, foi conformando
a oferta daquel antigo mostrador: refrescos, bocadillos, tapas,
galdrumadas, cervexas e sempre viño, moito bo viño do Rosal, da colleita
da casa.
Era o que producían as viñas que coidaba con esmero maniático “menda
lerenda”: a propia Marcolina. E o que se pisaba, fervía, trasfegaba e
embotellaba na propia adega da casa, segundo os métodos de toda a vida.
Que algo sobre viño no Rosal sabíase.
“Todo natural, nada químico”. Xa cobraba por el, nos anos 70 ou 80, a 400
pesetas a botella (hoxe, máis de dous euros). Cantidade ben elevada para
aqueles tempos, e aínda así quitábanllas das mans. Sería que o seu viño o
merecía.

Marcolina coa súa nai e o seu ﬁllo nunhas antigas viñas ao carón da casa.
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O viño
do Lugar

do Roxo

Marcola sempre amou a viña, e coidábaa con tanta paixón que nunca,
nunca na vida, se lle perdeu a uva nin unha colleita polo mildio. Cando
lle preguntaban os veciños o porqué de que as súas uvas non sufrisen o
temido fungo, ela sempre contestaba o mesmo: “Porque para que non veña
hai que saber atender as cepas, protexelas da humidade, telas sempre ben
aireadas e limpas”.
Adoraba enxertar, plantar, sulfatar e vixialas a diario. Unha deformación,
aínda visible no dedo da súa man esquerda, testemuña a devoción de
Marcolina por mellorar as súas vides para ter o mellor viño.
No tempo de sulfatar, aínda de noite pecha, marchaba ela cara ás viñas.
Tiña uns 2.000 metros de terreo inzado de cepas, no lugar do Roxo, a
un paseo de 300 metros da casa; e outros dous cachiños pequenos nas
Laxiñas, tamén a un paseíño de distancia. E cara a alí, ía nas alboradas do
verán rosaleiro, feliz, coa única compaña de “Solita”, que, ironías da vida,
así se chamaba a carretilla italiana, despois de gasolina, en que cargaba a
súa sulfatadora de 100 litros.
Marcolina traballaba soa porque así o quería. Prefería coidar das uvas
á súa maneira, e por iso rexeitaba axudas, como a da súa irmá Soledad.
Marcolina prefería ir soa á viña para non ter que berregar con ela nin con
ninguén, se as cousas non ían polo rego, que ela sabía que era o bo. “Non
che dará vergoña que a muller dun mestre ande soa a sulfatar as viñas?”,
protestaba o seu home. Pero ela non sentía vergoña ningunha, só a
felicidade de estar soa entre cepas xenerosas, por agradecidas.
Lembra agora Marcola que non era a única que se rebelaba contra o que
homes e veciños agardaban delas. Tamén Odila, casada co veterinario de
Pías, rachaba coa norma e, malia a súa posición social, andaba tamén, soa
como Marcola, a regar os grandes campos de millo que tiña no Calvario,
preto da Casa do Concello.
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Ía tan cedo Marcolina á viña, conta, que mesmo tiña
que agardar na escuridade para empezar a traballar,
xusto cando o sol nacente lle deixaba ver ben o que
facía. Ela sabía que esa era a mellor hora para sulfatar
as vides, cando tiñan todo o día para tomar a súa
menciña e secar devagar. Tamén traballaba cedo,
porque sempre lle tivo medo á calor e ao sol na cara
e na cabeza. Vella sabedoría popular e coidados de
muller coqueta.
Así era que, ás once da mañá como moi tarde, xa
estaba de volta na casa lista para o resto dos labores
pendentes, que non eran poucos: atender a casa,
a horta, os animais, a familia, os clientes… pero coa
secreta seguridade de que o seu viño, moi bo, non ía
faltar nunca na taberna. E que llo ían sacar das mans
para tomalo alí mesmo, ou para levalo a Vigo e a
moitos máis sitios.
Sen case sabelo, Marcolina estaba marcando o futuro
dun dos tesouros rosaleiros que hoxe lle dá fama
mundial á vila e riqueza aos seus veciños: o seu
viño branco, amorosa mestura de uvas albariñas e
loureiras; fresco e con aroma e sabor ás ﬂores
e froitas das que tamén presume e vive a contorna.
Andado o tempo, o viño do Rosal, amparado pola
Denominación de Orixe Rías Baixas, ocupa máis de
541 hectáreas de máis de dous centos viticultores en
case 800 parcelas de cultivo, que producen preto de
tres millóns de quilos de uvas por ano.
Marcolina e o seu marido na adega da casa onde facían o viño.
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Na conserva
do mirabel

A intuición, a curiosidade, o bo facer na cociña e o amor polas cousas
da terra de Marcola, tamén lle permitiron adiantarse ao seu tempo para
descubrir e explotar outros tesouros agochados durante demasiado
tempo, e novos camiños de “progreso”. Porque sen darse demasiado
mérito, Marcola foi das primeiras en apostar por outro froito das terras
rosaleiras: o mirabel, que hoxe envasan, procesan e comercializan para
tendas “gourmet” varias empresas da contorna.
Incapaz de estar parada, e ben atenta ás ensinanzas dunha amiga,
Arxentina do Pata, empezou Marcola a recoller e envasar esa doce froita
mareliña que se recolle só nunhas poucas semanas do verán no Baixo
Miño. E tan ben lle saía, e tanto éxito tivo a súa conserva, que non daba
feito para atender tantos pedidos como lle chegaban.
Os seus esmerados tarriños acabaron ata como regalo de empresa dun
coñecido comercial da zona, o Quiño. “Sempre quería máis” para agasallar
os seus clientes, que ﬁcaban namorados daquel doce manxar. Tamén
viaxaron os mirabeis delicatessen de Marcola, sen marca nin cartón, a
Suíza, onde triunfaban dende que as modistas de Marzán, alí emigradas,
levaran cara aos Alpes os primeiros envíos.
Emprendedora, innovadora, exportadora, diríase nestes tempos que
podería ter sido Marcola. Agora, na caloriña da taberna, xa só casa, non
acerta a adiviñar esa muller, que nunca quixo ser do montón, se puido ter
sido unha empresaria de éxito. Quen sabe?
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Débedas
de estraza

Cando Marcolina, pasados ben anos, se ﬁxo cargo da tenda taberna,
xa casada e co ﬁllo criado, a nai Hermelinda aínda se resistía a deixar
o bastón de mando.
Unha das primeiras cousas que a ﬁlla ﬁxo, inspirada polo seu home, foi
esquecer os papeis de estraza pinchados en ganchos de arame, en que
a nai apuntara toda a vida as débedas da clientela.
Marcolina levaba, coa precisa axuda do seu home, a contabilidade do
negocio xa en cadernos. Porque, malia os cambios, mantíñase na casa
o vello costume do ﬁado, que comezara nos tempos de ferro e fame na
tenda de Hermelinda, que tamén foi case banco, e “sacou moita fame”
pola contorna.
Daquela, moitas familias só tiñan ingresos cando os homes volvían de
traballar da telleira, cando retornaban á casa os cabaqueiros que ían facer
tellas e ladrillos por toda Galicia, por Castela e até pola Rioxa. Eles estaban
fóra varios meses, e mulleres e nenos non terían para comer se na tenda
da tía Hermelinda non lle ﬁasen parte do sustento: un chisco de azucre,
un pouco aceite, o pan... Tampouco fallaba algo de axuda, pouca ou moita,
para quen a precisase, porque no chigre2 de Novás non se lle negaba a
ninguén.
E tamén se prestaba diñeiro a quen, de conﬁanza, o pedía. E moitos
tardaban en devolvelo. Marcolina aínda lembra con tristura cando tiña
que ir, mesmo até San Xián, cobrar as débedas polas casas dos clientes
morosos.

2- Baiuca, taberna.
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A resoluta

Eran “tempos moi difíciles”, que asoman na mirada cara a atrás da muller
que un día foi descrita pola súa nai como “resoluta”, por “disposta”.
O cualiﬁcativo escoitouse na casa por vez primeira cando Rogelio Vicente
Portela, un mozo, mestre de escola, tímido e acomplexado pola cicatriz
que lle marcou a cara e o carácter de por vida, ﬁxouse en Marcolina.
El viña comer á taberna e tomar o leite quentiño. Acovardado, non era quen
de achegarse só a aquela rapaza tan espelida e sempre tan preparadiña e
coqueta. Tivo que botar man duns amigos para facer a súa aproximación
deﬁnitiva. E aí estaba a tía Hermelinda para darlle consentimento á pedida
e para pór en valor a súa ﬁlla. Rogelio, díxolle a tendeira aos amigos
casamenteiros, ía levar de compañeira de vida unha rapaza ben “resoluta”.
Abofé que si.
Así comezou a vida compartida de Marcola co mestre rural Rogelio, co
que lle tocou coñecer e padecer durante case dez anos, as miserias das
anémicas escolas rurais de entón de Ourense e Pontevedra. El comezara
nas de Camposancos, Pancenteo, A Videira; pero despois a vida levouno e
a Cabeiro, en Redondela, e a Castromao (A Veiga), antes de retornar para
se xubilar no Baixo Miño. Son lugares nos que Marcolina viviu e soubo
en primeira persoa o signiﬁcado de “pasar máis fame que un mestre
de escola”. Porque si, eran tempos difíciles e ela, co seu ﬁllo pequeno,
coñeceu as necesidades da Galicia máis atrasada.
Aínda lembra as casas de mestres en que tivo que vivir e que, nalgún caso,
non tiñan nin cociña. “Como non había outra calor na casa, mercamos unha
estufa de leña que nos quentaba, e que por riba tiña unha pranchiña na
que eu cociñaba”, lembra, como se fose agora, Marcola. O mesmo que o
seu invento para abrigar o seu ﬁlliño no berce: quentaba pedras na estufa
e despois, ben tapadiñas con trapos, achegábaas aos pés do raparigo para
que non chorase de frío naqueles invernos inclementes.
Marcolina e Rogelio, de lúa de mel pola rúa do Príncipe, en Vigo.
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“Miseria e pobreza”, resume hoxe Marcolina,
feliz de que xa acabasen aqueles tempos de
privación e ata de medo. Nunca pasou tanto
como cando, vivindo na escola de Cabeiro,
ía soíña por camiños forestais cara a Cabral
coller o tranvía a Vigo. E tremaba pola
posibilidade de atoparse coas refregas da

Garda Civil, na busca dos fuxidos perdedores da guerra que se agochaban
por aqueles montes para escapar da represión, da cadea e mesmo da
morte.
Eran tempos moi malos. Mais a parella de Marcolina e Rogelio seguiu
adiante e volveu a Novás. Algo tivo que ver tamén insistencia de
Hermelinda, que xa tiña decidida a súa herdeira dende o momento de
alumeala.

Rogelio, coa súa moto Vespa en Loureza, onde era mestre.

O club
social

Non sería a súa a única parella que callou na tenda da tía Hermelinda.
Dise que foron moitas máis. Non en balde a taberna foi moitos anos o club
social da zona e tiña “moita vida, un ambiente tremendo”.
Alí xuntábanse eles e elas para comprar e falar. E aínda foron máis cando
chegou a televisión, que converteu aquelas paredes rodeadas de bancos
en teleclub, salón de xogos, de partidas de futbolín e punto de reunión de
novos e vellos, atentos máis ou menos, segundo intereses, ás touradas,
veladas de boxeo, partidos de fútbol, concursos, noticiarios, películas
e teatros en branco e negro coas que Novás, aló polos anos sesenta do
século pasado, cambiou de era.
Nin Marcolina, nin a súa nai, nin ninguén na taberna, quería saber moito
do que pasaba naqueles bancos e mesas medio ás escuras, en que se
xuntaban os veciños e veciñas de todos os lugares próximos, ou non
tanto, para ver a primeira televisión da zona, unha Philips que chegara de
Vigo para uns días de proba, que logo mandara de volta Hermelinda pola
súa teimosía e desconﬁanza nas novidades e que despois, pola forza da
realidade, volveu para xa ﬁcar na taberna e non marchar máis.
Agora, xa en cores, a televisión faille algo de compaña a Marcolina, atenta
sobre todo aos telexornais, porque sempre quixo saber o que pasa no
mundo, aínda que non lle guste moito o que ve e escoita. Algún concurso
tamén a entretén nas tardes. E pouco máis.
Lembrando aqueles tempos de vida social na tenda bar, Marcola tira dunha
das máximas da súa vida: non meterse na de ninguén e levar a privada o
mellor posible.
Cando ela era moza, lembra, as poucas diversións que atopaba eran os
tempiños de lecer coas amigas e veciñas a falar e brincar, ao pé da casa,
ás veces co acompañamento musical dunha pandeireta. Outras veces ían
para a xuntanza ou as romarías, animadas por unha familia de músicos e
gaiteiros da zona.
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Tamén lembra con agarimo o que gozaba dos seráns na casa da tía
Rosa, que viñera de Belesar para casar no Rosal, e que tiña na casa un
alambique para facer a augardente. Nesas longas noites do inverno,
alí xuntábanse a escoitar o fonógrafo e a voz “marabillosa” de Enrique,
un rapaz que “daba gloria escoitar a cantar”, pero que tivo un tráxico
ﬁnal na Guerra Civil. Ela gustaba daquelas piadas con música de
fonógrafo e acordeón e algo de beber; das noites cantadas entre
amigos e veciños, porque Marcolina adora a música, “a de antes”,
e sabe distinguir “quen canta ben e quen berra”.
Á porta da súa casa, que xa perdeu tamén o engadido onde durante
anos traballou o zapateiro do barrio, o Manulo, tamén chegaban
por veces aires de festa: gaiteiros, maruxos, comparsas, xigantes
e cabezudos que poñían o mundo patas arriba, especialmente polo
Entroido, cando todos marchaban cara ao Calvario para o concurso
de carrozas. E Marcola e o seu home axudaban coa animación e a
decoración da aldea, que sempre foi “moi festexeira”, mesmo se había
que poñerlle lume a un petardo ou a unha bomba de palenque, ás
veces con máis medo ca éxito.
Tamén lle gustou sempre a Marcola o baile, o ben executado.
“Eu nunca fun gran bailarina pero gustábame, e gústame aínda, ver
bailar a xente que o fai ben”.
Tamén houbo na súa taberna días e noites de festa e de rifa. De todo
pasou.
Noites de troula, cantos de taberna e ata pelexas que remataban
con camisas rachadas e, tantas veces, con abrazos dos rivais no
mostrador pedindo outra ronda.
Eran noites eternas aquelas dos homes ociosos, ata chegado o tempo
de volver marchar para traballar fóra. A taberna non pechaba a porta

Algúns amigos, veciños e clientes: Fortunato, Pintano, Enrique da Loureira,
Manolo “Niol”, Orelino, Cado, Nicolás, Juio, Manolo de Emilia e Benigno da Xil.
A foto está feita no ano 1954 diante do taller de bicis e motos do Pata.

ata que non o decidían os clientes, aínda que ás seis da mañá Hermelinda
e Marcolina volvesen abrir para un novo día. O traballo e a obriga non
permitía laiarse de cansazo ou do sono. Era a lei desa casa, en que o xantar
sempre podía ser interrompido por quen precisase servizo de tenda e bar,
a calquera hora.

Melloras

Ao que nunca foi allea a taberneira Marcola foi a procurar melloras na
súa vida propia, pero tamén para a aldea e para todo o pobo. Prosperar,
mellorar… a evolución. Son os lemas da súa vida.
A súa voz era respectada. E cando de traer melloras a Novás se trataba,
Marcolina sempre foi a primeira en convencer a xente máis medrosa.
O teléfono é progreso? Pois a por el. O mesmo que a traída, para abastecer
a xuradía coas augas que manaban en mil fontes, e baixaban polas
ladeiras dos montes. Ela apoiou sempre esas causas, malia nunca ser
executora material, senón que actuaba na retagarda convencendo os
incrédulos na súa relixión: progreso para todos.
Marcolina segue a debullar na súa memoria mentres agarima, soba e volve
sobar, o seu almanaque atrasado e cheo de historias de santos.
Na súa preferencia, as animiñas do Purgatorio, que para ela son “moi boas”
e “axudan moito”. Tamén busca, ás veces, as andanzas de santo Antonio ou
santo Isidoro; ou repasa os Evanxeos, “que son preciosos”.
Dise moi crente, e que ata hai ben pouco nunca fallou á misa do domingo.
Pero, iso si, nunca lle gustaron os curas, porque “dan mala imaxe”, sen
concretar máis. “Eu nunca crin nos curas, só en Deus o noso señor, nese
si”, di botando os ollos cara ao ceo antes de sentenciar que só “obras son
amores…”.
A súa fe é tamén tradición, e a testemuña está xusto detrás dela, agora
sentada nunha butaca do salón que tantos anos foi espazo público, e hoxe
é privativo dela e das súas escasas visitas. Ás súas costas alumea unha
candeíña diante da santa. A vella furna de madeira e cristal na que se
garda do paso do tempo unha imaxe da Virxe, que aínda anda de casa en
casa pola parroquia. Ela rézalle e ponlle ﬂores. Como sempre se ﬁxo.
Di que le moito, todos os días, no libro dos santos e noutros, tamén no
xornal.
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Día de romaría
con familia e
veciños nas
festas do Monte.

Quere saber de todo, e máis agora que o illamento a mantén tan soa.
Interésalle todo e ten moi claro o que non lle gusta: que os políticos rifen
e se insulten. “Así non se vai a parte ningunha; debían de falar e tratar de

entenderse polo ben do país, para que haxa progreso e benestar”. Outra
vez agroman as súas teimas.

Mulleres

A súa vida foi decidida e guiada por unha muller brava, que se ﬁxo
respectar nunha clientela de homes, de chaláns, porqueiros e
madeireiros. Que foi quen incluso de cachealos, cando quixo saber quen
lle roubara o xogo de cubertos de prata que viñera do Brasil, ou de ciscar
unha chea de billetes por riba do mostrador, para que ninguén a ﬁxese de
menos. Ela, a nai que se comportaba “case como un home”, foi a primeira
e única xefa de Marcola, unha muller “tremenda” que se ﬁxo valer e que
non recuaba nunca.
Sabe Marcola, e alégrase de como avanza o mundo, de ver como as
mulleres se poñen hoxe á fronte de cargos importantes, que gobernan.
Ela sabe de que fala e está orgullosa de que a súa única neta, a Sariña,
tivese as oportunidades que ela non atopou en Novás. A rapaza, que a
ﬁxo bisavoa fai un ano, estudou en Madrid e agora traballa con éxito
en Inglaterra. Pero Marcolina, que ﬁxo de todo nesta vida, non se sente
exemplo para ela. Que lle vou aconsellar eu, se ela sabe moito máis? Mais
non de todo, con certeza.
Está contenta de que as mulleres progresen, como a súa neta, que poidan
chegar á par dos homes en todo. Xa era hora, porque “antes o que lles
quedaba era ou ser criadas de todos na casa, ou ir de monxas”. Así o
lembra e así se laia. “As mulleres antes non pintaban nada, eran unhas
criadas”.
As cousas xa son ben diferentes, e para ben. “Agora teñen autoridade,
pero daquela non tiñan ningunha, nin voz nin voto. Só criar a familia cunha
chea de ﬁllos, andar no campo coa aixada e o arado, criar o porco para
comer… Eran unhas vítimas”.
Mais iso xa pasou, por sorte, e sente gusto ao ver mulleres tan preparadas
na empresa, na política, na vida.
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“Eu nunca tiven que quedar na aldea. Se fose hoxe non me collían aquí,
non, que marchaba polo mundo adiante”, di con certa saudade polo que
nunca puido ser.
Nunca tivo tempo de pararse a pensar no que lle tería gustado ser na vida
de darse as circunstancias. Calquera cousa e ningunha en concreto. Só
acerta a sinalar un soño, o de “buscar progreso e melloras nalgún outro
sitio, coñecer outras cousas”.

memoria viva
Mentres reﬂexiona Marcola, o seu ﬁllo prepáralle o xantar. E teima por
manter vivo o lume da cociña de ferro, que aínda se acende cada mañá,
e que sobreviviu á reforma completa da casa e á reconversión da tenda
en vivenda, que se ﬁxo cando Marcolina se despediu para sempre do
mostrador, e atopou na xubilación a porta da liberdade tantos anos
agardada.

Na galería da casa,
Marcola e a súa familia
na despedida da irmá
Xoana e os seus ﬁllos
para a emigración en
Bos Aires. Na xanela
de atrás, os paIs,
Hermelinda e Luciano.
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Viaxes e
baños

Foi cando se retirou, cando pechou a tenda, que puido por ﬁn Marcola,
libre xa de responsabilidades e coidados de nai e marido, viaxar por medio
mundo, o que sempre soñou. E foi á Arxentina, xa ben cumpridos os 70,
para coñecer a nova terra dos seus irmáns emigrados.
Viaxou soa ata Buenos Aires e até tivo que afrontar un rexistro policial á
volta cando, no aeroporto, os gardas desconﬁaron dunha barra escura que
gardaba na súa enorme maleta: era o doce de batata que a namorara na
visita e co que un sobriño a agasallara. Sempre galdrumeira. Os vixiantes
aínda deberon controlar medio de esguello ao chegar a Madrid aquela
suposta e veterana “mula”, cando ela só traía as súas cousas empapadiñas
de almibre.
Tamén chegou Marcola a coñecer as pirámides de Exipto, a Acrópole de
Atenas, o río Danubio ao pasar por Budapest e Praga... Non parou na casa
dende que foi dona da súa valixa.
E tamén aprendeu a nadar, xa con 74 anos, na piscina da Guarda. “Sempre
fun de auga, nin que nacese nun porto de mar”. E na auga descubriu unha
nova felicidade, o pracer de ﬂotar e de tirarse de cabeza sen medo a
morrer, cando ningunha das súas compañeiras se atrevía a tal ousadía.
E “pola parte máis fonda” da piscina. Aquilo si que era bonito. O seu home
non estaba de acordo con tanto movemento, pero a ela non a paraba
nin a mágoa polo home que a agardaba só en Novás, porque “era unha
voandeira”.
E cando recibía algunhas críticas polas súas valentías dalgunhas
coñecidas, máis ou menos envexosas, ela paráballes os pés e pechaba
bocas. “Non vaiades pensar que eu son do montón, que eu nunca fun unha
muller do montón”, avisaba. E punto.
E da piscina aos baños no mar guardés de Area Grande. Ía case todos os
días, con amigas ou soa. E xa feitos os 90, metíase na auga e axudábase
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do seu bastón, calado na area para saber onde volver despois das
brazadas liberadoras no mar salobre. Unha sensación única de meta
superada. Sempre un paso máis.
Agora xa ningún deses praceres é posible… Pola idade, polas dores nos
xeonllos producidos pola “vellán”: a vellez, os anos, traduce. E tamén polas
escalazadas causadas nas mans e xeonllos polas súas vellas motocicletas
e sulfatadoras. Tamén, ultimamente, polo illamento ao que obriga a
pandemia.
Sempre na casa. Xa non hai visitas. Tampouco foi nunca ela moito de
andar polas dos veciños. “A xente de por aquí anda cada unha á súa vida,
non é moito de meterse na dos demais”. Na súa casa está agora todo o
seu mundo, algo cambiado e modernizado, iso si. Adaptada á súa nova
situación. Coidada e non coidando, ben o merece.

Marcola con Ester, a súa amiga vasca nalgunha das moitas viaxes que ﬁ xeron xuntas xa neste século.

Escrava
de todos

Marcolina vai e ben no tempo no seu case século de viaxe, no medio do
que antes foi a súa tenda, o seu negocio, a súa aldea e a súa vida. Mira para
a vella máquina de coser Singer, mercada pola súa nai para Soledad, a irmá
privilexiada que ﬁcou solteira na casa, que sempre preferiu a compaña
de plantas e animais e que nunca quixo coser. “Un personaxe”, deﬁne
Marcola.
Ela, en cambio, ben que aproveitou o trebello. Menudos traxes facía nesa
máquina… porque sempre quixo andar ben arranxadiña. E cosía as teas
que mercaba en Vigo ou que lle chegaban de agasallo da Arxentina nun
barco, O Monte Amboto, que periodicamente viña de alá, e que ela ía
recibir co seu pai. De volta, o barco levaba cara a América os sobres co
diñeiro que tía Hermelinda era capaz de ir xuntando para axudar os ﬁllos
emigrados, mentres andaban á procura de fortuna.
Naquela Singer tamén lle botaba Marcola remendos aos pantalóns do
seu pai por orde de Hermelinda, que impuña a súa aposta polo remendo
ás gañas do Luciano por mercar novas roupas; por andar ben arranxado,
como a el lle gustaba.
A vella máquina é testemuña tamén dos terribles anos da Guerra Civil, que
na casa de Novás se viviron con adhesión ao bando dos vencedores, e sen
baixas nin ﬁllos na fronte. A Singer foi requisada durante un tempo, como
tantas outras da contorna, para que as mulleres cosesen nelas as roupas
dos soldados franquistas.
Coa máquina de volta na casa e a guerra rematada, Marcola seguiu ao
seu. E agora lembra con saudade aqueles labores ben feitos e, tamén con
tristura, todos os traballos que garda no lombo e no corazón. Tamén os
desexos incumpridos de saír ao mundo na busca doutra vida. Mais non
puido ser, e non foi. E dise contenta e sen “nada que obxectar” ao que lle
tocou na vida, malia recoñecer que a súa foi “moi sacriﬁcada”.

Marcola - Unha resoluta en Novás

memoria viva

“Sempre fun unha escrava na miña vida: asistín o meu pai, asistín a miña
nai, o meu marido, a miña irmá…”. É o resumo da súa biografía. Sempre
sostendo a todos co seu traballo e co seu sacriﬁcio, até que, aos 77 anos,
foi quen, por ﬁn, de dispoñer do seu tempo á vontade propia. “Estiven
pendente de toda a familia até o ano 2000, cando quedei soa e puiden
facer o que sempre quixen”. A boca ábrese nun sorriso de muller doutro
tempo, pero sempre con ansias de modernidade, porque o seu goce é ver
que “todo o mundo prospere, que se abra camiño o mellor posible”.
O ﬁllo xa rematou na cociña e chama por Marcolina. Mira con atención cara
a el, parido baixo este mesmo tellado despois de oito anos de matrimonio
sen descendencia. Foi o maior acontecemento na súa vida; pero que lle
custou moito sufrimento, porque o rapaz tivo que vir ao mundo na casa
familiar de Novás, e non no hospital, por empeño do seu pai e do seu
marido. Un “erro” ben grande de dous homes “tan intelixentes como eran”,
interpreta ela. O rapaz veu con cinco quilos e o parto foi duro para ela, nai
primípara e aterrada. O médico tamén era novato. Todos debutantes pero,
malia as fendas e as dores, Marcolina e Miguel saíron adiante, e xuntos
seguen.
É hora de xantar e a mesa está posta. Goza comendo. Dá gusto vela e a
fame é sinal de saúde. Non falta na mesa unha botella de viño do Rosal.
Non é tan bo como o que ela facía, pero sábelle, e non perdoa unha copiña.
Miguel atiza o lume para que a cociña, onde tantos anos estivo a da
taberna, manteña quente a casa. El marchará á noitiña para a súa casa de
Vigo e ela, nun aparte, saca o seu lado independente para confesar que
cando queda soa non está tan mal. Así pode facer o que lle peta, saltar as
normas á súa vontade. Sempre lle gustou facelo.
Os pequechos xa marcharon no seu autobús escolar e a aldea ﬁca en
silencio.

memoria viva
O sol está cada vez máis frouxo, o aire arrefriou e xa está húmido. Pola
tarde é fácil que chova, e ela ﬁcará soa na casa por uns días, ao coidado
de Conchi.
Terá que agardar que volva o ﬁllo para que a leve outra vez, nalgún día de
sol, dar un paseo e facer algunha escapadiña en coche pola contorna, a
que tantas veces percorreu soa a pé, a cabalo e sobre dúas ou catro rodas.
Canto mudou todo!
Mais ela, sempre feliz con Miguel e co movemento, dille que está a vivir
agora o seu mellor momento.
Marcolina despídese con agarimo e non esquece lembrar que a súa casa
sempre está aberta. A vella tendeira e taberneira segue en pé.

Nunha festa do Monte. A tía Hermelinda, no centro, rodeada de veciños e familiares da Guarda: Camiña, Tito,
Dolores da Coxa co seu home, Manolo, e a súa ﬁlla.
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O ano de
Marcola

No ano 1923, no que María Marcolina González Dorado veu ao mundo, un 28
de outubro na xuradía de Novás, O Rosal, en Galicia e no mundo pasaron
outras cousas de importancia.
Naqueles “felices anos vinte”, en que a Europa acomodada e artística
pasaba o tempo de entreguerras (as dúas mundiais), a intelectualidade
galeguista xuntábase na que fora casa de Rosalía de Castro en Ames, para
fundar o Seminario de Estudos Galegos chamado a estudar, difundir e
valorizar o patrimonio e a cultura galega.
En Vigo, mentres tanto, nacía o Real Club Celta, que tantas tardes
convocaría despois a Marcolina en Balaídos acompañando o seu home.
Ao tempo, en España, o xeneral Miguel Primo de Rivera daba un golpe
de Estado, co consentimento do rei Afonso XIII, para comezar a primeira
ditadura española do século XX. E, en Alemaña, Adolf Hitler xa empezaba a
dar medo cun intento de golpe de Estado, nese caso frustrado.
Mentres, nos Estados Unidos, que descubrían o consumismo, fundábase
a fábrica de soños infantil Disney e, no resto do mundo, ocorrían
efemérides como a conquista do premio Nobel polo poeta irlandés
William Butler Yeats, a primeira viaxe en aeroplano sobre a Antártida, ou o
descubrimento en Exipto da tumba de Tutankamón.
O papa daquela, Pío XI, rezaba no Vaticano para evitar unha nova guerra
mundial.
Nese mesmo ano, canda Marcolina, viñeron mellorar o mundo a pedagoga
galega Antía Cal, o xornalista e escritor estadounidense Norman Mailer, a
cantante Lola Flores, o cineasta italiano Franco Zeﬁrelli, a diva operística
grega María Callas, a soprano española Victoria de los Ángeles, a poeta
polaca e Nobel de Literatura Wislawa Szymborska ou o fotógrafo Manuel
Ferrol, autor das máis emocionantes imaxes da emigración galega cara a
América.
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1923 foi tamén ano de despedidas, como as de Manuel Murguía, o
historiador marido de Rosalía de Castro e primeiro presidente da Real
Academia Galega; a do arquitecto francés Gustave Eiffel, a quen aínda
hai quen erroneamente lle atribúe a vella ponte de ferro que salva o río
Miño entre as veciñas Tui e Valença do Minho; ou, por asasinato, a do
revolucionario mexicano Pancho Villa.

María Marcolina González Dorado, 2021

