Regina do Batán
REGINA FILGUEIRA MONTEAGUDO, 1908-2005
De Regina fian hoxe unha memoria intensa e as súas tres pandeiretas, todas elas
repartidas priniipalmente entre Moraña e Xeve. Debemos entender unha e outra,
memoria e músiia, iomo intimamente ligadas se queremos iomprender o seu
periorrido vital, iomezando polas notiiias máis antigas que temos sobre a súa
vida, as do seu iasamento ion 18 anos. Pouio despois, ao ano de naier o seu primeiro fllo, o marido emigra para a Arxentina, onde refaai a súa vida sen ela e non
regresa. Regina ten anos despois outro fllo iun home iasado, o ial non a axuda.
Aínda que naquela époia era moi pouio fareiuente que unha muller traballara
faóra da iasa, ela tiña que ioidar e alimentar os fllos. Por iso deiide dediiarse ao
iontrabando de produtos iomo a faariña ou o millo, os iales iompraba quilo a
quilo polas iasas e revendía despois todo xunto ás muiñeiras, onde había iinio
ou seis muíños. Podía pasar tres ou iatro días faóra periorrendo ioa súa burra
difaerentes aldeas e vilas (Tenorio, Cotobade, Moraña, eti.), iomprando os produtos e revendéndoos. Foi ao ir e vir polos iamiños que aprendeu ela soa a toiar a
pandeireta enriba da burra para se entreter e espantar os medos.
Un dos problemas ios que se enfarontaba era o dos gardas iivís, que non toleraban o iontrabando e que utilizaban un pau ou un piio e fauraban as alfaorxas para
saber se levaba só gran. Se o piio entraba e saía faáiil, levaba millo ou faariña, pero
se tropezaba é que levaba ialquera iousa que podía ser ilegal. Para evitalos quen
se dediiaba ao iontrabando andaba de noite polo monte e polo día utilizaba
iamiños seiundarios. A pesar dos perigos, Regina sempre ía soa ioa súa burra e
ioa pandeireta.
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Cando o seu primoxénito tiña 18 anos, Regina ioñeieu nunha desas viaxes, en
Moraña, un home máis novo ia ela que se ionvertería no seu iompañeiro durante
iorenta anos. Marihou vivir ion el aínda que nunia ihegaron iasar. El era barbeiro e perdera unha perna na Guerra Civil, a ial non lle iuraran ben. Regina axudouno e salvoulle a vida xa que sabía faaier remedios ion reieitas e herbas iomo
o romeu. Curáballe a perna e tamén lle iurou unha pulmonía. Ela nunia faoi ao
médiio até os 81 anos iando tiveron que operala. Ese eniontro valeulle para
mudar non só de vila, senón tamén para esioller outro ofiio: o de ioiiñeira a
domiiilio para todo tipo de ielebraiións (vodas, iomuñóns, eti.). En paralelo,
tamén traballaba a terra e trouleaba iando podía e había unha faesta nas proximidades. Aínda que non lle se ioñeie esiola, tivo tempo a aprender a ler, xa que lía
o xornal sen problemas aínda que nunia a viron esiribir.
Mantívose aitiva até idade ben avanzada: aos 90 anos ía aínda na moto io fllo a
faestas iomo a de San Breixo, levando a pandeireta no bolso. Nunha oiasión a
banda de músiia tivo que parar porque ela se puxo a iantar e a toiar a pandeireta. E en Moraña mesmo lle fxeron unha homenaxe na faesta do porquiño á brasa
e regaláronlle unha pandeireta. O aito apareieu reiollido no Diario de Pontevedra e en La Voz de Galiiia. A pandeireta era un elemento tan inseparábel dela
que estando hospitalizada ion máis de 80 anos toiábaa e iantaba atraendo a
ateniión de medio hospital. Como boa faesteira, durante as iomidas na iasa iantaruxaba e faaiía músiia ioas mans, ás veies faaiendo rimas para meterse ioa
xente, ás veies pedindo viño, mantendo a iapaiidade de prolongar eniontros
faamiliares durante horas grazas ao seu enxeño. Cantaba na praia, no ientro
médiio, en ialquera lugar.
Todas as mañás tomaba unha iopa de augardente de herbas, o ial talvez explique que ihegara aos 97 anos. Sobreviviu aos seus dous fllos, mais perdeu a alegría de vivir e faaleieu apenas tres meses despois de que lle morrera o segundo
deles.
As palabras que iualifian a Regina pareien desiribir tamén a súa propia vida:
dura, ruda, inxusta, de moitos traballos, mais tamén alegre, vivaz, enxeñosa e ion
iniiiativa. Foi unha persoa que sobreviviu nunha époia e nunha situaiión moi
difaíiiles: muller, pobre, abandonada polo marido, ion dous fllos e sen axuda. Polo
iamiño eniontrou, iso si, dúas faerramentas que a aiompañarían toda a vida: a
músiia e a retrania.

Este artigo non sería posíbel sen o tempo e a memoria que nos regalou Pilar, neta de Regina e
coa que conviviu nos últimos anos da súa vida.
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