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A raíña das 
crisálidas

Rita Barreiro

A todos os que tivéstedes a condición de párvulos, que non seredes poucos, 
na vella escola onde hoxe se ubica a Casa do Concello de Forcarei, anímovos a 
que por uns minutiños fagades apoloxía do sedentarismo no voso sofá para que, 
xunto comigo, fagades unha viaxe retrospectiva no tempo mergullándovos na 
vosa infancia e vestindo de novo aquel mandilón que, á altura do peito na parte 
esquerda, delataba a vosa identidade en bordado azul.

APRENDENDO

Para comezar, acórdome moi ben do meu primeiro día de escola por-
que foi tamén o primeiro contacto visual cos nenos e nenas que viñan de 
Castrelo,Cachafeiro, Cobas, Millerada, Rabadeiras, Dúas Igrexas...; nenos e 
nenas dos que, corenta anos despois,  gardo un bo recordo aínda que, por 
mor das circunstancias persoais de cadaquén, levo anos sen saber nada de 
moitos deles.

¿Quen non se lembra daquel material escolar que consistía unicamente nun-
ha lousa pequeniña onde fixemos miles de borranchos cos “pizarrines” que mer-
cabamos na de Cameán, de tres en tres por unha peseta?.

¿A quen non lle quedou metido para sempre nos miolos aquilo de mi ma-má 
me mi-ma, ou,   ti-mo-te-o   te tu-te-a ?.

Cando chegabades tarde á escola, ¿Non vos producía rabia e xenreira que 
os demais compañeiros, semellando unha coral polifónica,  vos chamasen ata a 
saciedade e con moita sorna  “tortuguita” ?

Hai tanto que rememorar daquela etapa que resulta complicado escoller os 
momentos que mais nostalxia me producen. 

Un pequeno exemplo son as cancións infantís que a nosa mestra nos ensinou, 
a base de repetilas centos de veces sen amosar xamais un chisco de cansazo, 
ata  conseguir que o seu niño de crisálidas soubese interpretar, sen a menor 
desentoación, cousas como:
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- 1 -

Estaba la pastora, larán larán larito;
estaba la pastora guardando el rebañito.

Con la leche de sus cabras, larán larán larito;
con la leche de sus cabras hacía los quesitos.

El gato la miraba, larán larán larito;
el gato la miraba con ojos golositos.

Si me incas las uñas, larán larán larito;
Si me incas las uñas te cortaré el rabito.

- 2 -

Los pollitos dicen: “ pío, pío, pío”;
cuando tienen hambre,

cuando tienen frío; “pío, pío,pío”.
arrucaditos, bajo sus alitas,

duermen los pollitos
hasta el nuevo día; “pío, pío,pío”.

RESPECTANDO

Unha das tarefas de obrigado cumprimento que mais pegada me deixou, 
seguramente, é aquela na que tiñamos que saír das aulas para formar unha 
ringleira, ó longo da fachada da escola, co fin de presentarlle os nosos respec-
tos ó cadaleito que pasaba camiño da igrexa. Debiamos estar perfectamente 
aliñados e caladiños ata que aquela marabunta enloitada traspasara as portas 
do templo.

Aínda que aquela situación non me gustaba nin un chisco, teño que recoñecer 
que cando morreu meu avó Aureliano e tiven que troca-lo mandilón polo abrigo 
escuro, ó pasar por diante da escola sentín pretiño de min o arroupo das olladas 
solidarias dos meus compañeiros. Mesmo fixeron que me sentira importante na-
quela efémera pasarela fúnebre.

  XOGANDO 

Na praza da igrexa, diante da escola, os pequerrechos xogabamos ós ananos 
contra os xigantes. Os xigantes, situados nun estremo da praza (cos brazos ben 
erguidos cara ó ceo e nas puntas dos pés ), e os ananos no estremo contrario(tan 
agachados ata case tocar o chan co traseiro); tiñámos que nos atopar no medio 
do recinto e, ó chegar a ese punto, trocabamos as personalidades. Entón os co-
losos corrían atrás dos pequenos e estos tiñan que chegar á meta antes de ser 
“engulidos” por aqueles.
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Isto supoñía un esforzo físico con-
siderable, xa que non había un só 
centímetro da nosa anatomía que 
non quedara ben traballada duran-
te aquel divertimento que, máis que 
un xogo, semellaban os exercicios da 
ximnasia obrigatoria .

Na hora do lecer saiamos xuntos á 
mesma praza, tanto os adolescentes 
coma os cativos. Isto provocaba, du-
rante os xogos, unha atronadora mis-
tura de berros, carreiras e anoxos en-
tre os equipos rivais. Por norma xeral 
os nenos xogaban ás canicas grazas 
ós centos de “guás” que eles mesmos 
furaban na terra, aproveintando a au-
sencia de asfalto.

Os adolescentes tamén xogaban ó 
fútbol ou ó baloncesto onde destaca-
ba por estatura e destreza Carlos Ca-
nabal, un mociño de Millerada ó que 
se lle podía considerar o “Michael Jor-
dan” do equipo.

Mentres, as nenas saltaban á corda (ó compás de “el cocherito, leré“), xoga-
ban á goma, ó brilé e tamén á raia, que dibuxaban na terra cunha pedra lisa ou 
a pintaban no cemento cun anaquiño de ladrillo.

Pero tamén había xogos para compartir, nenos e nenas: O marro, o escondite 
inglés ou o pañuelo (onde os vosos despistes vos condenaban a “chocar huevos” 
no centro da roda humana, ata que alguén cometía o mesmo erro, ocupaba a 
vosa praza e así  recuperabades a liberdade).

Á marxe de tanto barullo formábanse corriños mixtos de escolares que me 
avantaxaban en idade e que, aproveitando o tempo libre, adicábanse a conversar 
non sen certa intención de chama-la atención de quen lles facía “ tilín ” .

Se mal non recordo, un deses grupiños formárono Celita de Severina, Ana 
do Campés, Rita da Casanova, Lucía de Espindo, miña irmá Isabel, Javier de 
Lidia, José Manuel Brea, Sindo do Pitirro, Manuel Picón ,de Millerada;José 
Manuel Álvarez ,de Gaxín; José Manuel Pichel Cordero (D.E.P); José Villaverde 
e José Manuel Barreiro (ó que lle chamaban “Ghosé de Ghuanito “), ámbolos 
dous de Rabadeiras .

Despois estaban os que se adicaban a “facer das súas” cando tocaban as 
campás da igrexa, co conseguinte anoxo de don Secundino; cando saían furtiva-

  A moza Carmen no ano 1937
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mente do recinto escolar ou cando se agochaban na xesteira a carón da escola, 
para darlle ó pitillo ou para  axustar contas os xefes dos pailáns.

Cando remataba o tempo do lecer e como non había un sinal acústico que 
nos avisara para entrar na escola, un dos mestres ( don Julio ) encargábase 
de facelo emitindo un “¡¡ssssssshhhh...!!” tan seco e potente que esnaqui-
zaba de súpeto calquera traza de son en cen metros á redonda... ¡Ata os 
paxariños enmudecían!. 

En cuestión de segundos estabamos formados, en silencio e listos para retor-
nar ás aulas.

“SUPERMINERALIZÁNDONOS”

Á hora de xantar, no comedor da vella escola,  tiñamos de entrante unha 
ración de foïe grass, porque disque supoñía unha boa fonte de enerxía para o 
noso organismo.

E, ¿Quen non se lembra do tan famoso e temido cullerón? . Si, si...alí estaba 
doña Carmen co seu “inseparable amigo”, coa súa “arma letal”, coa súa “máqui-
na de cebar”... , para asegurarse de que ninguén deixase unha soa miga do paté 
e co que nolo facía engulir, ¡sen darmos un pío! . 

Para nós, aquilo representaba a peor hora do día; para ela, a obriga de velar 
pola nosa correcta nutrición .

  Dona Carmen coa fila, Carmiña e cos netos
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Cunha man agarraba o cullerón mentres coa outra nos tapaba os nariz, 
consciente ela dos nosos arrepíos e, sobre todo, da inmensa probabilidade 
que tiña o foie grass de saír disparado como un proxectil, da nosa boca, cara 
a súa persoa. 

A faena remataba cun vaso de auga que bebiamos á velocidade da luz, para 
eliminar calquera rastro daquel noxento sabor.

Aínda que o pasabamos fatal con semellante método,  é certo que non nos 
dabamos  conta de que doña Carmen o facía polo noso ben;  para que as súas 
crisálidas evolucionaran sanas e fortes dentro dos seus casulos e así agromaran 
unhas fermosas e coloridas bolboretas.  

Tamén recordo que tiñamos que ergue-la man para pedir a toda voz:

“¡por favor, pan!”...  ben, pois había un rapaz que xa andaba polo derradeiro 
curso ó que a ración non lle chegaba nin para as moas do xuízo e, no canto 
de pedilo polo método habitual, erguíase de corpo enteiro, estarricaba o brazo 
case que ata o teito e exclamaba coa súa potente voz e sen rubor : ¡¡¡“por favor, 
dos barras” !!!.

Como a dona Carmen non lle facía nin chisco de graza ver un só refugallo nos 
pratos, houbo quen o tomou tanto ó pé da letra que gardaba os ósos do polo no 
peto. Dende entón, aquel rapaz perdeu o seu nome de pila e pasou a ser “o dos 
ósos no bolsillo”. 

  Dona Carmen con Chano Piñeiro
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A estas alturas xa podo contar que o feito de que miña nai era a cociñeira da 
escola supoñíanos, a min e a meus irmáns David, Isabel e Cecilia, tódalas van-
taxes á hora de “escaquearnos” cando nos daban aquela ración de leite que viña 
nun cartón con forma piramidal. Tiñamos que bebelo directamente do envase, 
frío e sen azucre.

Entón, cando nos chegaba o turno ós fillos da cociñeira, incapaces de di-
simular as náuseas que nos producía aquel leite fabricado (sobre todo por-
que estabamos acostumados ó das nosas vacas ou ó que nos traía Lola da 
Paradela...¡Aquel si que era bo leite!) , miña nai empregaba a maxia para li-
brarnos daquela tortura sen que os mestres se decatasen. Ela facía o xesto de 
abri-lo envase coa tesoura e despois enchufábanolo nos morros e nós, eviden-
temente, faciamos que o bebiamos.  

Non sei como se apañaba miña nai pero, ó final, o leite volvía para a caixa 
agardando por unha nova “vítima”.

 COÑECENDO O MEDIO 

Sempre que as condicións climatolóxicas o permitían, saiamos de excursión 
polos arredores de Forcarei . Para iso formabamos unha ringleira case que per-
fecta, ben agarradiños dun cordel para que ninguén se perdera,  coa nosa mes-
tra na cabeceira que nos marcaba o ritmo da camiñada. 

  Dona Carmen cos seus fillos e nora
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 Aquela escena resultaba bastante cómica porque semellaba talmente que 
mamá parrula botaba os seus parruliños a pasear.

Uns días iamos polo camiño de Chamosa, observando e aprendendo o 
noso entorno cotiá: unha vaca pacendo que erguía a cabeza e nos miraba 
con indiferencia mentres moía na herba; os labregos sachando nas hortas, 
o ruído da auga do regueiro, os cans ladrando nas eiras advertíndonos cos 
seus caninos empapados de saliva de que “o forno non estaba pra bolos”; as 
formigas que nos cortaban o paso e que parecían plaxiarlle á nosa mestra a 
idea de saíren en ringleira... 

Noutras ocasións iamos ata o lavadoiro da Traleira onde sempre había unha 
familia de ras á que lle faciamos a vida imposible, remexendo a auga con paus e 
que, cada vez que daban aqueles chimpos tan espectaculares, facíannos berrar 
de entusiasmo.

DESPOIS DA ESCOLA

De camiño para a casa, logo da xornada lectiva, eu baixaba sempre con  
Pili Graña, Elena Cachafeiro e Margarita Campos; ás que sempre considerei 
as miñas mellores amigas. E a rutina era sempre a mesma: facer os deberes, 
colle-la merenda e quedar para xogar ata que a noite se nos botara enriba. 
Pola parte que lle toca a meur irmán, lémbrome que os “Warriors” da Ponte ( 
Suso da Couta, Recimil e Lito e Manu do Xan, que tiñan como socio a Carlos 
do Carabinero), mailos “Galácticos” de Sorribas (Racamonde, Temes, David, 
Aurelio, Sabino e Manolo da Paradela, Furri; Pablo, Miguel e Agustín de Teo-
doro...) andaban a diario a pedrada limpa. E cando non había pedras usaban 
as unllas igual que o farían os gatos enfurruñados, trocando o “¡¡marramiau!!” 
polo “¡¡Dálle... dálle...!!” .  Raro era o día que David non chegara da escola 
coas meixelas “quentiñas”; ben polas rabuñaduras dos contrarios ou ben pola 
ración de lapotes que de cotío lle soía zoupar o Canceleiro de Chamosa... ¿¡¡E 
iso que eran moi bos amigos!!?.

 Pero cónstame que meu irmán non era o único que chegaba a casa naque-
las circuntancias porque, tanto os dun bando como os do outro, soían levar 
na cara os evidentes signos do último conflicto. Foron batallas sen vencedores 
nin vencidos.

A MESTRA

¿Quen no se lembra da nosa primeira mestra?. Aquela muller, de talle xe-
neroso e permanente carmín nos beizos, levaba sempre unha bata tan branca 
que lle facía resaltar o escuro cabelo rizado, maila súa penetrante mirada de 
eternas olleiras.
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Dous anos despois de que o Titanic saíra nos titulares e ás portas da Primeira 
Guerra Mundial ,  Carmen Cubela García veu a luz o 23 de abril de 1914, en San 
Xurxo de Sacos, no Concello de Cotobade (Pontevedra ).

Foi a benxamina dos 8 irmáns que seus pais, Francisco e Teresa, trouxeron ó 
mundo nunha época pragada de grandes dificultades.

Súa nai foi labrega e coidadora dos seus fillos, ata que a morte lle chegou can-
do a nosa mestra tiña tan só 7 anos. Entón foi a súa irmá maior, Emérita, quen 
pasou a desempeñar semellante responsabilidade.

Seu pai, aínda que tamén labrego, exerceu como axente das máquinas de co-
ser “Singer”, como xastre, como axente de embarque e tamén como prestameiro.

Grazas ó pluriemprego do seu pai, doña Carmen puido estudiar Maxiste-
rio na Escola Normal de Pontevedra. Isto non significou que esquecera a súa 
humilde orixe xa que cando voltaba a San xurxo, nos períodos estivais das 
vacacións, seguía cos pés no terra e traballaba como o que máis nos labores 
do campo. E a isto hai que engadir que en 1933 xa era dona do seu Título... ¡¡ 
Con tan só 19 anos!! .

Para que poidades calibrar a súa personalidade, cómpre contar que cando 
rematou os estudios e puido aforrar o suficiente, xunto coa súa irmá Consuelo 
(que tamén fixo Maxisterio), decidiron reintegrarlle a seu pai os cartos que éste 
investira nos seus estudios e, deste xeito, puidese volver empregalos en darlle 
estudios a unha neta; filla de Emérita .

En 1935 debutou como mestra en San Vicente de Pena, no Concello de Be-
gonte (Lugo), onde permaneceu ata 1940.

Naquel intervalo de tempo, o 17 de decembro de 1938, casou con Alfonso 
González Leiro; ó que coñecera en San Xurxo cando estivo alí destinado na 
Garda Civil.

Desa unión naceron María del Carmen e Alfonso; ben queridos e coñecidos 
por todos nós como Alfonsito e Carmiña.

En 1940 doña Carmen conseguira, de xeito provisional, unha praza de mes-
tra en Dúas Igrexas ata que, en 1944, dita praza foi ocupada por outro docente 
con máis antigüidade. Entón regresou a San Vicente de Pena para traballar 
alí dous anos máis. Durante ese período volvía a Forcarei para pasar o fin de 
semana coa familia.

Contoume Carmiña, a súa filla, que os veciños de San Vicente de Pena lle 
querían moito a súa nai e que solían agasallala con produtos da casa: coellos, 
galiñas, ovos... 

E nunha ocasión atopouse con tal cantidade de ovos que, para non deixa-
los pudrir, decidiu cocelos todos xuntos e traelos no autobús para Forcarei. 
E no traxecto de Lugo a Cachafeiro (que é onde sempre parou o coche de 
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Lugo) o autobús tivo unha avaría 
tan gorda que, ben entrada a hora 
do xantar, aínda non tivera solución. 

Así que doña Carmen, nun xesto de 
solidariedade e facendo gala da súa 
xenerosidade, tivo o grandísimo deta-
lle de repartir os ovos cocidos entre 
os seus compañeiros de viaxe.

Finalmente, grazas ós seus anos 
de servizo e por “dereito de consorte“ 
,conseguiu unha praza fixa na Escue-
la Nacional de Forcarey onde exerce-
ría a súa función dende 1946 ata a 
súa xubilación.

En 1963, ós 49 anos, quedou 
viúva e tivo que facer “números” para 
que os seus fillos poidesen estudiar 
na Universidade. 

Durante aqueles anos como ve-
ciña de Forcarei, doña Carmen tivo 
morada en diferentes puntos da lo-
calidade. Primeiro no cuartel vello 
(onde hoxe se ubica o Centro Social); 
logo cambiou para a casa contigua 
á vella escola, máis adiante vivíu na 
casa do Pelegrino, despois no segun-
do andar do edificio de Pepe do Ca-
charreiro e, definitivamente, nunha 
das casas construídas para os mes-

tres, nas Maleitas.

Unha das facetas “ocultas” que veño de descubrir, a través da súa filla, é a 
marabillosa habilidade que doña Carmen tivo coa pluma.  A diario escribía as 
súas impresións, en forma de verso, e segundo os acontecementos que se ían 
desenvolvendo ó seu arredor e tamén no seu entorno laboral. Como pequeniña 
mostra, transcribo un par daqueles traballos que considero os máis axustados 
a este relato :

  Noticia da súa xubilación no

Faro de Vigo
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-1-

QUISIERA SER MAYOR
(monólogo para un niño )

¡Harto estoy de ser pequeño!
no os podeis imaginar

lo que a mi me tiene frito;
no puedo ni respirar.

(Remedando voces )
“Paquito deja la radio”

“paquito ¿no te has lavado?”
“Paquito no toques nada”

“paquito hazme este recado”.

Si mientras duermen la siesta
yo me aprovecho de algo...

de pronto: ¿Que estás haciendo?
¡ahora verás si salgo!

Cuando viene una visita
y escucho a mamá que habla,
enseguida...¿y los deberes?
¿a que no sabes la tabla?

Si juego es hora de estudio
si como no puedo hablar
si la sopa no me gusta

es igual, la he de acabar.

(Entusiasmándose )
Cuando yo tenga bigotes

y también sea papá
entonces seré dichoso

(con un suspiro de alivio)
¡ Señor, que felicidad !
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-2-

Lembranza da xubilación de Doña Carmen Cubela García (1-1-83)
¡ HASTA LOGO !

Para os meus compañeiros, e pros alumnos co gallo da miña xubilación como 
profesora durante corenta anos en Forcarey.

Queridos compañeiros, bons amigos:
Por un misterio inédito, profundo...

Cantas voltas para min dou sempre o mundo.
¡Moitos sodes dos últimos testigos...!

Parece que aínda foi onte
cando empecei en Begonte

a loitar cos picariños
aqueles nenos sinxelos e humildiños.

De recordos e esperanzas vive o home
por moitas ilusións quil sempre tome.

E no meu corazón cheo de fogo...
solo duas verbas, meus compañeiros

e tamén pros queridos rapaciños,
eu non vos digo “adiós”... Digo:

¡ Hasta logo !

Carmen Cubela García
Colegio Nacional de Forcarey

S.Jorge de Sacos 10 de mayo de 1986

Durante a súa docencia na vella escola en Forcarei compartiu claustro cun 
amplo abano de mestres tan recordados como don Rafael Iglesias (D.E.P.), don 
Nicolás García, don Manuel Brea (don Manolo), don José Arca, don Teodoro Cam-
pos (D.E.P.); dona Carmen Gulías (doña Carmiña); don Julio Jorge (D.E.P.) e a súa 
muller, dona Oristila ; dona Dolores Campos (doña Lola de Iré); dona Carmen Rial 
(Carmucha); dona Maruja Villaverde (D.E.P.); dona María Bobillo (D.E.P.); dona 
María Rosa Rozados, dona Dolores Ovelleiro (doña Lolita de Sabucedo); dona 
Soledad Cendón (doña Sole); dona Carmen Acuña (D.E.P.) e outros dos que non 
son quen de lembrarme, polo que pido as miñas disculpas.
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En xaneiro de 1983, coa súa xubilación, chegoulle a hora dun ben merecido 
descanso na súa casa “O recuncho” de San Xurxo de Sacos.

Pero doña Carmen nunca se esqueceu nin de Forcarei nin dos seus veciños . 
Foron milleiros de días vinculada a esta terra como para pasar páxina. Tódolos 
anos nos honraba coa súa presenza, sempre arroupada pola familia, tanto por 
Defuntos como nas festas das Dores. Para min era todo un luxo poder saudala 
naquela mesma praza onde, moitos anos atrás, eu brincara de parvuliña. A de-
rradeira vez que nos visitou, tan sinxela e elegante como de costume aínda que 
cos olliños xa cansados, quedou mirando para min e díxome: 

“ Non sei se es Cecilia ou Rita pero estou segura de que...¡ panadeira es!”.

Logo de 26 anos de placenteiro retiro, a veliña da nosa mestra apagouse para 
sempre o 26 de setembro de 2009, rodeada dos fillos, netos e bisnetos.

Carmiña comentoume entre vágoas que, xusto dous días antes de morrer, 
súa nai conseguira trasladar as cinzas do seu home, do cemiterio de Forcarei 
para o de San Xurxo;  onde hoxe repousan ámbolos dous xuntiños logo de 46 
anos separados.

Xa no leito de morte, as derradeiras verbas que pronunciou, cando Carmiña lle 
preguntou se lle apetecía algunha cousa, foron: “Non...déixame estar “... e, uns 
intres despois, todo acabou.

Doña Carmen deixoume unha importante pegada na primeira etapa de apren-
dizaxe pois malia a miña curta idade, entroutras moitas cousas,  grazas ás súas 
leccións diarias eu sabía que para estar forte debía comer fígado, porque me 
aportaba a vitamina A; que as lentellas enchían o corpo de ferro e que o feito de 
deixa-lo xantar no prato era, cando menos, un pecado mortal.

A parte das súas particulares dotes docentes, demostrounos unhas perfectas 
cualidades como nai substituta e como enfermeira cando adoitaba limparnos as

“velas” do nariz, botarnos crómer nas feridas, cosernos os botóns do mandi-
lón ou cambiarnos os pantalóns cando perdiamo-lo control das nosas vexigas.

O feito de erguerme a diario para ir á escola non me supoñía ningún sacrifi-
cio porque sabía que ela estaba agardando por min, coa aula quentiña grazas 
á catalítica “Superser”; coas súas cancións, coas súas chocolatinas ou, sim-
plemente, coa rutina diaria das vogais, das consoantes e as novas vitaminas 
por aprender.

Ela soubo transmitirme a paixón polos xogos, polas relacións humanas, polas 
ansias de coñecemento...  Ela soubo facerse amiga miña ó mesmo tempo que 
impoñerme o respecto necesario sen recorrer xamais á vara de vimbio.

Ela conseguiu deixarme a pegada dunha muller inesquecible; dunha docente 
de elite experta en combinar a seriedade e a rectitude co agarimo; dunha repu-
tada mestra tan paciente e polifacética como xamais coñecín.
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E foi así como, ós meus ollos, doña Carmen se fixo merecente do Título que me-
llor a define para a eternidade... o de Raíña, naquel xardín de inocentes crisálidas.

REFLEXIÓN

Por todo isto, debemos deixar plasmados os mellores recordos da infancia 
escolar para que a través destes pequenos relatos os nosos descendentes sai-
ban que, antes da nosa metamorfose en fermosas e coloridas bolboretas, fomos 
crisálidas tan vulnerables e tan ávidas de coñecemento como o son eles agora.

Iso si... eles avantáxannos no feito de que se atopan lonxe, moi lonxe da-
quelas aulas sen calefacción, dos respectos ós defuntos camiño da igrexa e do 
temido culleron.

O único vestixio que perdura no tempo, como selo de identidade dos parvuli-
ños actuais, segue e seguirá sendo unha prenda tan sinxela e necesaria como 
é o mandilón.
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