
Retrato dun rapaz sen fotografías

“Son pouco dado a rememorar e menos aínda a reconstruír o
meu pasado. Como consecuencia padezo unha certa amnesia,
hai moitas vivencias que están aí, no faiado da cachola sen que
acorde delas. Sorpréndome cando atopo amigos e compañeiros
da infancia, da mocidade, da época estudantil ou da vida políti-
ca nos anos 70/80 e cóntanme cousas que supostamente fixemos
xuntos e eu dígome: fariámolas, pero moitas veces non as lem-
bro, resúltame terra incógnita. É verdade que non tiven obriga de
facer esa memoria para contarlla aos fillos ou a un público deter-
minado, pero quizais tamén son vítima dos vicios da sociedade
na que estamos, na que se fai pouca narración das experiencias.
Seguro que tirando-tirando sairán co tempo, como as cereixas”.
Nace en xaneiro de 1961 nunha aldea de Rodeiro, foi un Bal-
bino como o de Memorias dun neno labrego?
Nacín no mesmo ano en que se publicou Memorias, o ambien-
te da aldea é semellante, pero eu non son un Balbino. Son dun-
ha aldea de dúas casas, no lugar do Carballo, na parroquia de
Álceme, nas Terras de Camba. A parroquia ten catro lugares e
no da Latiza, por onde pasaba estrada, estaba a escola, a un qui-
lómetro da miña casa. As miñas vivencias da época infantil es-
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tán entre O Carballo, onde do meu tempo só tiña unha curmá
que vivía na outra casa, e A Latiza. Aos cinco anos empecei a ir
á escola. Era unha unitaria, separada por sexos. Estaba eu con
cinco anos, meu irmán que tiña doce, pero tamén os había de
quince e dezaseis. O edificio da escola era moi vello, os pupi-
tres antigos, e aínda escribiamos con pizarra, pizarrín e plumín.
Empezaban a chegar os lapis e moito chorabamos cando caían
e se perdían entre as regañas das táboas do piso.

O primeiro mestre que tiven sóubeno apreciar andando o
tempo. Xulio Lois Meixomil era un represaliado polo franquis-
mo, que estivera afiliado a Izquierda Republicana. Máis adiante
coñecín os seus fillos e netos, Rubén Víctor Lois Calviño e Ru-
bén Lois González. Era un mestre con moitas inquietudes e nos
anos 60 montou un grupo de Misión Rescate, afeccionados á ar-
queoloxía que se dedicaban a descubrir pezas –e ás veces destro-
zar por descoñecemento–, pero el argallou con aqueles achados
un pequeno Museo. Había machadas prehistóricas, muíños de
man do tempo romano, moedas e outros artefactos que catalo-
gaba con agarimo. Aquela zona nosa é dunha gran riqueza ar-
queolóxica, aínda moi descoñecida. A escola acabou sendo o pe-
queno Museo da Mámoa e cando morreu Xulio Lois Meixomil
boa parte das pezas foron para o Museo de Pontevedra.
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Era unha vida solitaria a de Álceme?
Un pouco si e coa perspectiva dos anos coido que iso me marcou
porque a relación coa xente da miña idade era moi limitada. Vi-
vía entre xente adulta. Aprendías deles e tamén había moito tem-
po para a introspección, a reflexión solitaria e para a imaxinación.
Apenas se saía de alí. Iamos a pé á misa (toquei a campá moito
tempo) e ás festas e romarías. Para que teñas unha idea: vin o mar
por primeira vez en Vigo aos once anos. O sitio máis afastado da
casa que coñecía de neno era Lalín cando iamos á feira.
Como era aquel tempo seu no rural dos anos 60?
Bastante pouco xogo infantil, moita vida fóra da casa e com-
partindo labores cos adultos, porque naquela sociedade apenas
existían barreiras interxeracionais. Vivindo e aprendendo da
natureza, das plantas e dos animais. Aprendendo por onde sae
o sol e onde se pon, os ritmos das estacións que na aldea mar-
can a vida e os traballos: a decrúa da terra, as sementeiras, a sei-
tura, a colleita do millo e as patacas, o crú inverno...

O traballo infantil era real. En canto comezabas a moverte
xa tiñas tarefas adaptadas. Axudabas a gardar as vacas, acom-
pañalas e recollelas nos prados e cos anos esas tarefas aumen-
taban. Aínda lembro de facer con fouciño as seituras e os ne-
nos pequenos xuntando os mollos. Aos nove anos manexaba
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unha segadora e aos dez ou once conducía un tractor nalgúns
traballos simples. Co tempo, naquela zona, o agrícola perdeu
terreo fronte á especialización gandeira. As terras foron pasan-
do de leiras de labranza a pastos, pero no meu tempo infantil
e xuvenil era agricultura de autosubsistencia con pataca, cen-
teo, millo, trigo, galiñas, coellos, gando e horta. Despois foise
especializando en gando de leite, a costa da agricultura e do
monte, convertendo agros e montes en prados.

Na familia, cando era moi cativo, meu pai nos invernos facía
un percorrido, con outros homes da parroquia, vendendo trebe-
llos nas feiras da provincia de Lugo. Era un minúsculo ingreso
complementario, pero basicamente a economía era de autocon-
sumo e case sen compras agás azucre, aceite, sal e roupa de ves-
tir. A roupa de diario viña unha costureira a facela na casa e meu
pai facíanos os zocos. Empezaba a venderse o leite, pero en pou-
ca cantidade cando eran todas vacas rubias. Vivín o comezo das
primeiras frisoas, porque meu pai foi dos primeiros no concello
que trouxo unha frisoa, “Paloma”, mercada na feira de Chanta-
da. Os cartos que podían entrar eran algo polo leite, algún exce-
dente da pataca, ás veces parte dos xamóns, a venda de becerros,
e como fonte de ingreso extra, cando se precisaba, algo de madei-
ra. Tamén se facía carbón vexetal tirado da cepa das uces.
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E a relación coa cultura nese contexto, máis alá da escola,
como era?
Cando era cativo non había nin libros nin periódicos na casa.
Só unha radio. Despois lembro algúns libros escolares (Enci-
clopedias de 2º e 3º grao e libros de bacharelato) da miña irmá
Rosa, que é dez anos maior ca min. Con eles empecei a ler.
Non había literatura, nin libros infantís, nin tampouco tebe-
os. Tardei tanto en descubrilos que nunca lles collín o gusto.

A primeira TV que vin instalárase na casa da mestra. Ía ver al-
gúns partidos de fútbol e programas de noite. Recordo as pelícu-
las dos Irmáns Marx ou as series de TVE (Crónicas de un pueblo,
Ironside, etc...) Por veces voltaba só para a casa, percorrendo con
6 anos un quilómetro no medio da noite, por un carreiro que
atravesaba uns agros. Cando non había lúa, alumeaba cun fachu-
co de palla ardendo ou cun foco. Afíxenme a andar só de neno e
mesmo de noite, sen ter medo, a pesar dalgunhas bromas que me
gastaban para “probar a miña valentía”. Para certas cousas a pre-
cocidade era normal. Recordo que con oito ou nove anos xa acu-
día cos meus amigos a unha sá de baile a Rodeiro. No verán em-
pezara de moi noviño a ir de festa na compaña de mozos.
Como describiría o Rodeiro dos anos 60?
Rodeiro foi un concello completamente rural con vinte parro-
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quias. O núcleo apenas tiña a casa do concello, a escola, correos,
unha tenda de ultramarinos, dous bares e o cuartel da Garda Ci-
vil. Con moita emigración en todas as épocas. Primeiro a Latino-
américa (Bos Aires, Caracas e algo a Cuba) e xa nos 60 a Euro-
pa. Na nosa zona foise moito a Suíza e Francia. Meu irmán Pepe,
con 17 anos, marchou a Suíza e botou alá uns anos e na miña fa-
milia o irmán de meu pai estivo en Caracas. Vivías e escoitabas
experiencias da emigración, doutros mundos, traían cousas dife-
rentes de todo tipo. En relación ao meu tío emigrado tiven unha
vivencia importante aos nove anos, cando retornou de Venezue-
la cun cancro. Operouse en Pontevedra e estivo convalecente un
ano na miña casa, en compaña da muller e do fillo, catro anos
máis novo ca min. Aquel foi un novo compañeiro meu nos dous
anos que botaron con nós. A experiencia da morte de seu pai
marcoume moito. A imaxe dunha persoa acabada de morrer fe-
riu a miña sensibilidade de neno e por un tempo aparecíaseme
nos soños. Foi daquela cando coñecín o medo.
Había algunha presenza da política?
Na aldea non estaba presente. E cando empezou a estalo había
moito temor. Lembro que nos meus primeiros anos de activida-
de política os pais estaban con temor pola experiencia que pasa-
ran na guerra e na posguerra. Por exemplo, as historias de pasea-
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dos eran moi contadas. Pasei moitas horas cun vello da casa ve-
ciña de máis de 70 anos. Exercera de perito agrimensor, tiña
unha certa cultura popular e contaba moitas historias, algunhas
da represión. Falaba de cando mataron o Piloto [Xosé Castro Vei-
ga, guerrilleiro antifranquista] en Belesar, que é a nosa zona limí-
trofe ao outro lado do Monte Faro, “trasdacosta”, contábanse his-
torias del, pero tamén doutros paseados. E relatos da fronte de
guerra porque estiveran nela. A meu pai, por idade, non o mo-
bilizaron, pero fixo catro anos de mili [Servizo Militar Obrigato-
rio]. Había unha transmisión de información relativamente ad-
miradora da experiencia do franquismo. Tiñan sensación de ter
vivido unha fazaña e unha aventura na que participaran cando
novos e eles estiveran no lado gañador. A política non pero toda
esa narrativa indirecta estaba moi presente.
Apenas conserva fotos dos seus primeiros anos e da adoles-
cencia, un contraste coa película da vida que se fai hoxe des-
de a infancia.
As fotos tomábanse nas feiras ou íanse facer a mantenta. Eu
non ía moito e a primeira foto é de cando teño uns sete anos
e despois xa de máis vello.
Aos 12 anos fai o tránsito dunha aldea a unha cidade, de Ál-
ceme a Vigo.
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Cando meus pais decidiron mandarme estudar fóra, eu estaba en
5º de EXB e fun a Vigo porque a miña irmá Rosa estaba alí. Ma-
triculoume no Instituto Santa Irene, na Preparatoria, e ingresei
na residencia do Colexio Menor Altamar, que está a carón do
Instituto. Alí botei dous anos, e despois xa fun vivir á casa dela.

Meus pais, Avelina e Xesús, tiñan moi clara a necesidade de
que os fillos estudasen. Sacrificáronse para iso. A súa idea era que
dos seus tres fillos, Pepe, o varón maior, quedase na casa e non
estudaría máis alá dos dezaseis anos, pero os outros si. Pode ser
que fósemos estudantes que nos sentísemos máis responsabiliza-
dos porque viamos o esforzo que supuña para a familia, pero ta-
mén viñas dun ambiente no que o traballo formaba parte da vida
dos nenos. Iso si, sempre tiven bolsas de estudo, desde cativo até
que rematei na Universidade, coas obrigas que iso significa.
Chegou a Vigo en 1972, case no medio de folgas históricas.
Nese momento non vivín iso con consciencia, aínda que si teño
en nebulosa unha idea da presenza cotiá nas rúas de moitas fur-
gonetas dos grises. O choque vital foi grande. Non vira o mar,
non vira unha cidade e sobre todo foi o transplante a unha reali-
dade nova. A vivencia urbana é relativa ao comezo, porque tes
once ou doce anos e estás interno nun colexio. O tempo trans-
corre moi acoutado no espazo. Pasas dunha aldea que é unha illa,
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a outra sorte de illa que é un internado. A vida discorre na aula
e nos cuartos, espazos comúns e comedores da residencia. Ade-
mais eran cidades moi ruralizadas aínda. Cando o Santa Irene se
instala temporalmente en Coia, o percorrido era polo medio dun
arrabalde con silveiras, millo, campos e algún edificio ao lonxe.

Tamén hai unha experiencia humana moi boa. Viñen só e
produciuse o descubrimento de compañeiros de moitas idades
e moi diferentes procedencias da provincia de Pontevedra e ta-
mén de León. Por certo, nin na escola, nin no instituto, nin
no Altamar, que estaba rexentado por un ministerio depen-
dente da Falanxe, tiven xa instrucción ideolóxica, nin cantei o
Cara al Sol. Colleume xa no período final do franquismo.
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