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Renda  
(A ESTRADA, 1884- MADRID, 1969)

Virxinia Pereira Renda nace o 19 de outubro de 1884 no fogar dunha familia aco-
modada da Estrada. Foi a sétima das fillas de Camilo Pereira Freixenedo, 
deputado liberal, e Peregrina Renda López, orixinaria da pontevedresa parroquia 
de San Bartolomé. Despois dela chegarían tres varóns pero o segundo, Xosé, 
morreu con cinco anos e medio deixando en Virxinia por vez primeira a estela 
xélida do loito.

Coñeceu a Castelao nunha das frecuentes visitas que fixo coa súa irmá Eva, que 
tiña un ano máis ca ela, a Compostela, onde vivía a maior das sete, Sara, tras o 
seu matrimonio con Alfredo Pérez Viondi. Daniel moceou primeiro con Eva pero, 
cando outra das irmás, Emma, finou por causa dun parto, decidiuse, naquel 
tempo en que a vida das mulleres ficaba marcada polos designios dos homes, 
que Eva casase co seu cuñado viúvo, Xesús González Bermúdez de Castro, para 
coidar do pequeno e aí acabou o noivado. Virxinia seguía frecuentando o círculo 
compostelán e fixéronse parella. O seu pai non vía con bos ollos a voda pois o 
noivo empezaba a destacar polas súas caricaturas satíricas pero o feito de aca-
bar a carreira de Medicina e a boa posición acadada pola familia Rodríguez 
Castelao tras a estadía na emigración arxentina, unidas á teimosía da filla, puxe-
ron fin ás reticencias de don Camilo e a voda celebrouse na igrexa parroquial de 
San Paio da Estrada o 19 de outubro de 1912.
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A vida de Virxinia encamiñábase a ser a da acomodada muller dun médico de 
Rianxo, mais os seus plans non deixaron de mudar, unha vez e outra. Pouco máis 
dun ano tardou a parella en ter un fillo. Alfonso Luís Rodríguez Pereira naceu o 31
de xaneiro de 1914 e encheu o fogar dunha felicidade que pouco duraría. Nunha 
mañá do seguinte xuño, Castelao esperta sen vista e aí detecta os seus proble-
mas de cegueira, herdados da súa familia materna e que ían introducir un cambio
radical na súa vida. Teme non poder seguir traballando e, nos albores do século 
XX, só unha praza de funcionario garantía, de darse o caso, o cobro dunha pen-
sión de invalidez que lle permitise soster a familia. Así que, para desgusto de 
Xaquina, a súa nai, decide deixar de exercer como médico e, tras aprobar unhas 
oposicións a Estatística, trasládase con Virxinia e co pequeno a Pontevedra.

Na capital de provincia vivirán dúas décadas, desde que toma posesión da praza 
en 1916 até xuño de 1936, con apenas unha breve paréntese en 1918, ano no que 
regresan momentaneamente a Rianxo para que el exerza como médico durante a
epidemia da gripe. É en Pontevedra onde Castelao toma contacto con outras 
figuras do galeguismo como Alexandre Bóveda e mergúllase de cheo na vida 
política e cultural da vila. Compaxina o seu traballo en Estatística coas clases de 
debuxo que imparte no instituto pontevedrés, e participa nos faladoiros dos 
cafés Méndez Núñez e Moderno, ademais de numerosas actividades do club mas-
culino Karepas. Virxinia dedícase en corpo e alma ao coidado do seu fillo Alfonso,
ou Pachucho, como lle chamaban cariñosamente na casa. Era un neno de saúde 
feble. Cando en 1921, tras a boa acollida das imaxes do álbum Nós, Castelao logra
unha bolsa da Junta de Ampliación de Estudios (JAE) para viaxar dez meses por 
Francia, Países Baixos e Alemaña, o neno padece unha doenza que a piques está 
de facelo regresar pero reponse e nada fai presaxiar o seu prematuro falece-
mento o 3 de xaneiro de 1928, pouco despois dunha nova crise nos problemas de
vista de Castelao. 

Virxinia está a piques de tolear da dor. Deixan a súa casa no número 1 da Praza 
da Concello e trasládanse a vivir ao mesmo edificio da rúa Oliva que ocupaba 
outra das irmás de Virxinia, Clemencia, residente en Pontevedra desde o seu 
casamento co comerciante local, Benito López Paratcha, dono na mesma rúa dun
bazar con papelaría e administración de lotaría. Pero as lembranzas seguen pre-
sentes en cada vieiro da cidade e Virxinia decide acompañar a Daniel nunha nova
bolsa que lle outorga a JAE para estudar as cruces e calvarios da Bretaña. 

Marchan en abril de 1929 e ao seu regreso Daniel retoma con forza a súa implica-
ción política, que deixara en segundo plano coa morte devastadora do fillo. Co 
remate da ditadura de Primo de Rivera comezan a reorganizarse as Irmandades 
da Fala e asiste á VI Asemblea Nazonalista convocada a finais de abril de 1930 na
Coruña. Coa chegada da II República, Daniel preséntase ás Cortes Constituíntes e

-2-



obtén un escano como deputado que lle obriga a realizar continuas viaxes a 
Madrid. Virxinia acompáñao ás veces e será aí onde forxe unha fonda amizade 
con Ramón Otero Pedrayo e coa súa muller, Fita Bustamante, que perdurará para 
sempre. A alegría do tempo republicano verase lixada por novos loitos, co pasa-
mento do seu pai, a súa nai e o seu sogro, Mariano Rodríguez. A morte de 
Peregrina Renda, que supón un duro golpe para Virxinia, coincide no tempo co 
desterro a Badaxoz imposto a Castelao tras o triunfo da dereita nas eleccións de 
novembro de 1933, as primeiras con sufraxio universal ao permitir o voto das 
mulleres. 

Virxinia fica no fogar da súa irmá Sara -agora residente en Vigo, cidade da que o 
seu home, Alfredo Pérez Viondi, chegou a ser alcalde-, pero faille continuas visi-
tas a Daniel, que recuperará a praza de deputado perdida no bienio negro, tras as
eleccións de febreiro de 1936, nas que o Partido Galeguista se integra na Fronte 
Popular. O home de Virxinia imbúese na campaña para a aprobación do Estatuto 
de Autonomía e, tras obter o respaldo maioritario da poboación no plebiscito do 
28 de xuño de 1936, ela decide acompañalo na viaxe que unha delegación realiza 
a Madrid para presentar o texto plebiscitado ás Cortes.

Están alí no momento do golpe de Estado. Outras personalidades como Ánxel 
Casal ou María Miramontes deciden regresar a Galiza pero Castelao barrunta a 
gravidade do que se aveciña e optan por ficar. Comeza aí unha nova etapa ines-
perada na vida de Virxinia. De Madrid trasládanse primeiro a Barcelona, para 
intentar a posta en marcha dunhas milicias galegas similares ás que Castelao e 
Suárez Picallo organizaran en Madrid, e logo a Valencia, seguindo a ruta do 
goberno republicano. Mais este decide que non hai mellor voz que a de Castelao 
para realizar unha campaña internacional en favor da República e o pasaporte de 
Virxinia comeza a encherse de cuños: Están 26 días en Rusia, de finais de abril a 
finais de maio de 1938, e logo parten cara a Estados Unidos e Cuba. 

Se algunha vez existiu a señorita apoucada da Estrada que ás veces ficou no ima-
xinario popular á hora de lembrar a Virxinia, non era a que percorreu a illa 
caribeña desde o 10 de novembro de 1938 até o 25 de febreiro de 1939. Nun 
esforzo extenuante por recadar fondos tanto para o exército republicano como 
para as familias galegas amoreadas en campos de concentración franceses, Virxi-
nia viaxou co seu home en lanchas por canais enlamados ou cabalgou durante 
horas para chegar aos recunchos máis recónditos da illa, alí onde traballase un 
galego. Logo viaxaron a Estados Unidos e aí sorprendeunos o fin da guerra. De 
súpeto, na vida incerta de Virxinia, ela e o seu home eran inmigrantes sen papeis 
e nin podían volver á súa casa da Oliva nin poderían até un ano despois arranxar 
os trámites que lles permitisen empezar unha nova vida no exilio arxentino.
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Foi unha época especialmente dura a que viviu o matrimonio até abandonar os 
Estados Unidos rumbo a Bos Aires o 28 de xuño de 1940. Virxinia converteuse en
exiliada con 56 anos e unha complicada situación económica. Ademais de afas-
talo do seu posto en Estatística e no instituto pontevedrés, o expediente de 
responsabilidades políticas que lle abrira o franquismo a Castelao provocara o 
embargo de todas as contas e bens do matrimonio, mesmo da herdanza de Don 
Mariano, deixando tamén a Xaquina e ás cuñadas de Virxinia, Josefina e Teresa 
Rodríguez Castelao, nunha situación delicada. Ademais, o seu home negárase en 
todo momento a recorrer aos cartos que o goberno republicano tiña destinados 
aos deputados. 

Saíron adiante grazas ao apoio da colectividade galega e especialmente de 
nomes como Manuel Puente, Bieito Abraira, ou Rodolfo Prada, que non só conse-
guiu os seus papeis de entrada senón tamén un traballo para Castelao como 
ilustrador dunha editorial que, sen que este o soubese, el mesmo costeaba. 

Chegada a II Guerra Mundial foron tamén os galeguistas da diáspora os que deci-
diron que Castelao era a voz máis autorizada para representar os intereses de 
Galiza unha vez que os aliados acabasen co fascismo en Europa. Tratábase de 
reivindicar os mesmos dereitos que tiñan Euskadi e Cataluña, con estatutos xa 
aprobados, en base ao enorme apoio que obtivera o texto galego no plebiscito. 
O 2 de xullo de 1944 a diáspora amosou o apoio á inminente constitución do 
Consello de Galiza, unha sorte de goberno galego no exilio, e á designación de 
Castelao como o seu presidente. Para liberalo de calquera actividade allea á 
política, incluíron o seu salario entre os gastos do organismo. Os avances das for-
zas aliadas facían medrar as esperanzas de retornar a unha Galiza democrática e, 
como viña pasando nos últimos anos, a vida de Virxinia foi mudando en función 
dos avatares da Terra. En xullo de 1946, tras a vitoria dos aliados, o matrimonio 
subiu a bordo do buque Campana para viaxar a París, onde Castelao formaría 
parte como ministro sen carteira do gabinete de Giral. A previsión era que de aí 
regresasen a Galiza así que Virxinia desmontou o seu piso na rúa Belgrano de 
Bos Aires e puxo rumbo á casa. Pero a historia xa sabe que a loita contra o fas-
cismo non alcanzou a España franquista e, tras un ano de estreiteces nun París 
que aínda non se recuperara da destrución da guerra, Virxinia e Daniel viviron 
unha nova derrota, a do abandono das forzas democráticas, que os retornaría ao 
exilio definitivo. 

Regresaron a Bos Aires en xullo de 1947. Virxinia aínda non o sabía pero o seu 
home padecía xa o cancro que lle ía custar a vida o 7 de xaneiro de 1950. Foron 
dous anos e medios terribles para os dous. Foi nesa época cando xurdiu a imaxe 
da Virxinia enfermeira e compañeira infatigable na doenza do home. Foino, sen 
dúbida, pero foi moito máis. Tras a viuvez xurdiu a súa vertente máis ideolóxica, a
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que vai manter o facho da loita galeguista e antifascista que até o último 
momento sostivera Castelao. Nos últimos anos xa realizara algunha intervención 
política. Cando ao seu home lle coincidían dous actos, ela substituíao nun deles. 
Pero na súa ausencia converteuse no diapasón que marcaba que cousas eran 
coincidentes co pensamento de Castelao e cales non. 

O seu epistolario, e nomeadamente o que mantivo con Otero Pedrayo e Fita Bus-
tamante, deixa patente a súa implicación coa loita política da que o seu home era
icona pero que ela tamén profesaba. Hai unha carta a María Casares que amosa o
seu fondo compromiso coa causa nacionalista. Filla do ex-presidente Casares 
Quiroga, a actriz desprazárase desde o exilio francés para levar a cabo unha xira 
con moito éxito por Arxentina e outros países americanos, e Virxinia quería impli-
cala máis na causa galeguista, así que rematada a viaxe mandoulle unha carta na 
que contaba: “por moito tempo seguiron e seguiron os comentarios apaisoados, 
uns ‘tirando’ a chamarte española, outros (con toda a razón) defendéndose de 
‘ladroeiros’ que querían apoderárense do que non lles perteñece, val decir, que ti 
eres o que eres, GALEGA (…) Os outos valores galegos que xurden con groria en 
países alleos, tendes a obriga de non esquencer que o BERCE ESPIRITUAL de 
todo o “magnífico” que os púbricos saben apreciare e apraudiren dende a fibra 
íntima do seus sentimentos é GALIZA, isa NAZÓN GALEGA sempre asoballada, 
que dende todol-os tempos tamén, ven recramendo sen desmaios os dereitos 
que tan inxustamente lle son negados”.

Por defender as súas ideas, Virxinia mesmo se enfrontou aos dirixentes do Centro
Gallego bonaerense, negándose a asistir a calquera acto no que ondease a ban-
deira “de pus e sangue” como ela nomeaba nas súas cartas á substituta da 
tricolor republicana. Na segunda metade do século XX o franquismo fixo enor-
mes intentos por introducirse nos organismos da colectividade galega e, como 
Castelao era o máximo representante desta, chegaron a colocar coroas coa ban-
deira franquista na súa tumba de Chacarita, provocando a ira de Virxinia que 
ordenou que fosen inmediatamente retiradas. 

Loitou até o final polo legado do seu home. Polo político e tamén polo artístico. 
En 1962, tras 26 anos de ausencia e a piques de cumprir os 78, regresou a Galiza 
para reclamar xudicialmente os dereitos que entendía lle foran vulnerados no 
expediente de responsabilidades políticas do seu home. Resolvérano tras o pasa-
mento deste en 1950 cunha multa de 75.000 pesetas que supuxo a poxa da 
metade das súas contas e a adxudicación ao Museo de toda a obra embargada. 
Con Paz Andrade como avogado, Virxinia reclamou os seus dereitos como 
esposa en bens gananciais e, aínda que o xulgado non lle deu a razón, o 1 de 
outubro de 1964 logrou alcanzar un acordo co Museo para que os cadros ficasen 
en Pontevedra, como era desexo do seu autor. Iso provocoulle unha disputa coas 
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súas cuñadas pois ao morrer Daniel sen testar eran elas as herdeiras, e non Virxi-
nia, dado que as leis franquistas non contemplaban tal dereito para as esposas 
sen descendencia, como era o caso. Nunha carta que lle escribe ao seu avogado, 
o tamén galeguista Valentín Paz Andrade, Virxinia recoñece a súa dor pola pos-
tura das dúas irmás, orfas xa de nai, e a súa afouteza no empeño de cumprir a 
vontade do seu home: “Ogallá –escribiulle- que co pensamento posto no benque-
rido Castelao, se dispoñan como espero, a cumprir diña e moralmente co seu 
deber. A súa obra artística ten que ser salvada e respetada. A derradeira disposi-
ción do seu autor reclama que pase a ser PATRIMONIO DA SÚA ADOURADA 
GALIZA e ista disposición hai que acatala e cumplila hasta por enriba da mesma 
lei”.

Finalmente, os desexos de ambas partes conflúen no do defunto. O Museo chega
a un acordo económico con Josefina e Teresa para a cesión dos dereitos que 
legalmente lles correspondían e a colección do Museo de Pontevedra amplíase 
tanto con cadros que permanecían na Oliva e en Rianxo e, tras a morte de Virxi-
nia, tamén cos que ficaban na súa residencia bonaerense. 

Virxinia fina en Madrid o 23 de decembro de 1969. As case dúas décadas que 
sobreviviu ao seu home dedicounas sen desmaio a prender o facho do amor pola
Terra, a cultura e a lingua nas xeracións que a sucedían. Salvo honrosas exce-
pcións como a de Otero Pedrayo, Paz Andrade ou Álvaro Gil, a xeración coetánea
do seu home só a recoñeceu no papel de esposa, e a coñecida disputa entre Cas-
telao e a xeración de Ramón Piñeiro afastouna tamén do galeguismo do interior, 
até que as mocidades que estrearon os novos tempos tras a morte de Franco 
viron nela “a primeira dama de Galiza” como a denominaba Adela Figueroa. 
Tanto a escritora como o ex presidente da Real Academia Galega, Xosé Luís Mén-
dez Ferrín, tiveron a ocasión de comprobar en primeira persoa a súa loita por 
manter acesa a chama de Castelao: “Vós sodes os que ides salvar Galiza e o 
galego. A vosa xeración será, porque a nosa está vencida. Non abandonedes ese 
facho…”, di Adela Figueroa que lle dixo. Esa foi a súa loita. Compartida co seu 
home pero tamén propia. 
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	Foi unha época especialmente dura a que viviu o matrimonio até abandonar os Estados Unidos rumbo a Bos Aires o 28 de xuño de 1940. Virxinia converteuse en exiliada con 56 anos e unha complicada situación económica. Ademais de afastalo do seu posto en Estatística e no instituto pontevedrés, o expediente de responsabilidades políticas que lle abrira o franquismo a Castelao provocara o embargo de todas as contas e bens do matrimonio, mesmo da herdanza de Don Mariano, deixando tamén a Xaquina e ás cuñadas de Virxinia, Josefina e Teresa Rodríguez Castelao, nunha situación delicada. Ademais, o seu home negárase en todo momento a recorrer aos cartos que o goberno republicano tiña destinados aos deputados.
	Saíron adiante grazas ao apoio da colectividade galega e especialmente de nomes como Manuel Puente, Bieito Abraira, ou Rodolfo Prada, que non só conseguiu os seus papeis de entrada senón tamén un traballo para Castelao como ilustrador dunha editorial que, sen que este o soubese, el mesmo costeaba.
	Chegada a II Guerra Mundial foron tamén os galeguistas da diáspora os que decidiron que Castelao era a voz máis autorizada para representar os intereses de Galiza unha vez que os aliados acabasen co fascismo en Europa. Tratábase de reivindicar os mesmos dereitos que tiñan Euskadi e Cataluña, con estatutos xa aprobados, en base ao enorme apoio que obtivera o texto galego no plebiscito. O 2 de xullo de 1944 a diáspora amosou o apoio á inminente constitución do Consello de Galiza, unha sorte de goberno galego no exilio, e á designación de Castelao como o seu presidente. Para liberalo de calquera actividade allea á política, incluíron o seu salario entre os gastos do organismo. Os avances das forzas aliadas facían medrar as esperanzas de retornar a unha Galiza democrática e, como viña pasando nos últimos anos, a vida de Virxinia foi mudando en función dos avatares da Terra. En xullo de 1946, tras a vitoria dos aliados, o matrimonio subiu a bordo do buque Campana para viaxar a París, onde Castelao formaría parte como ministro sen carteira do gabinete de Giral. A previsión era que de aí regresasen a Galiza así que Virxinia desmontou o seu piso na rúa Belgrano de Bos Aires e puxo rumbo á casa. Pero a historia xa sabe que a loita contra o fascismo non alcanzou a España franquista e, tras un ano de estreiteces nun París que aínda non se recuperara da destrución da guerra, Virxinia e Daniel viviron unha nova derrota, a do abandono das forzas democráticas, que os retornaría ao exilio definitivo.
	Regresaron a Bos Aires en xullo de 1947. Virxinia aínda non o sabía pero o seu home padecía xa o cancro que lle ía custar a vida o 7 de xaneiro de 1950. Foron dous anos e medios terribles para os dous. Foi nesa época cando xurdiu a imaxe da Virxinia enfermeira e compañeira infatigable na doenza do home. Foino, sen dúbida, pero foi moito máis. Tras a viuvez xurdiu a súa vertente máis ideolóxica, a que vai manter o facho da loita galeguista e antifascista que até o último momento sostivera Castelao. Nos últimos anos xa realizara algunha intervención política. Cando ao seu home lle coincidían dous actos, ela substituíao nun deles. Pero na súa ausencia converteuse no diapasón que marcaba que cousas eran coincidentes co pensamento de Castelao e cales non.
	O seu epistolario, e nomeadamente o que mantivo con Otero Pedrayo e Fita Bustamante, deixa patente a súa implicación coa loita política da que o seu home era icona pero que ela tamén profesaba. Hai unha carta a María Casares que amosa o seu fondo compromiso coa causa nacionalista. Filla do ex-presidente Casares Quiroga, a actriz desprazárase desde o exilio francés para levar a cabo unha xira con moito éxito por Arxentina e outros países americanos, e Virxinia quería implicala máis na causa galeguista, así que rematada a viaxe mandoulle unha carta na que contaba: “por moito tempo seguiron e seguiron os comentarios apaisoados, uns ‘tirando’ a chamarte española, outros (con toda a razón) defendéndose de ‘ladroeiros’ que querían apoderárense do que non lles perteñece, val decir, que ti eres o que eres, GALEGA (…) Os outos valores galegos que xurden con groria en países alleos, tendes a obriga de non esquencer que o BERCE ESPIRITUAL de todo o “magnífico” que os púbricos saben apreciare e apraudiren dende a fibra íntima do seus sentimentos é GALIZA, isa NAZÓN GALEGA sempre asoballada, que dende todol-os tempos tamén, ven recramendo sen desmaios os dereitos que tan inxustamente lle son negados”.
	Por defender as súas ideas, Virxinia mesmo se enfrontou aos dirixentes do Centro Gallego bonaerense, negándose a asistir a calquera acto no que ondease a bandeira “de pus e sangue” como ela nomeaba nas súas cartas á substituta da tricolor republicana. Na segunda metade do século XX o franquismo fixo enormes intentos por introducirse nos organismos da colectividade galega e, como Castelao era o máximo representante desta, chegaron a colocar coroas coa bandeira franquista na súa tumba de Chacarita, provocando a ira de Virxinia que ordenou que fosen inmediatamente retiradas.
	Loitou até o final polo legado do seu home. Polo político e tamén polo artístico. En 1962, tras 26 anos de ausencia e a piques de cumprir os 78, regresou a Galiza para reclamar xudicialmente os dereitos que entendía lle foran vulnerados no expediente de responsabilidades políticas do seu home. Resolvérano tras o pasamento deste en 1950 cunha multa de 75.000 pesetas que supuxo a poxa da metade das súas contas e a adxudicación ao Museo de toda a obra embargada. Con Paz Andrade como avogado, Virxinia reclamou os seus dereitos como esposa en bens gananciais e, aínda que o xulgado non lle deu a razón, o 1 de outubro de 1964 logrou alcanzar un acordo co Museo para que os cadros ficasen en Pontevedra, como era desexo do seu autor. Iso provocoulle unha disputa coas súas cuñadas pois ao morrer Daniel sen testar eran elas as herdeiras, e non Virxinia, dado que as leis franquistas non contemplaban tal dereito para as esposas sen descendencia, como era o caso. Nunha carta que lle escribe ao seu avogado, o tamén galeguista Valentín Paz Andrade, Virxinia recoñece a súa dor pola postura das dúas irmás, orfas xa de nai, e a súa afouteza no empeño de cumprir a vontade do seu home: “Ogallá –escribiulle- que co pensamento posto no benquerido Castelao, se dispoñan como espero, a cumprir diña e moralmente co seu deber. A súa obra artística ten que ser salvada e respetada. A derradeira disposición do seu autor reclama que pase a ser PATRIMONIO DA SÚA ADOURADA GALIZA e ista disposición hai que acatala e cumplila hasta por enriba da mesma lei”.
	Finalmente, os desexos de ambas partes conflúen no do defunto. O Museo chega a un acordo económico con Josefina e Teresa para a cesión dos dereitos que legalmente lles correspondían e a colección do Museo de Pontevedra amplíase tanto con cadros que permanecían na Oliva e en Rianxo e, tras a morte de Virxinia, tamén cos que ficaban na súa residencia bonaerense.
	Virxinia fina en Madrid o 23 de decembro de 1969. As case dúas décadas que sobreviviu ao seu home dedicounas sen desmaio a prender o facho do amor pola Terra, a cultura e a lingua nas xeracións que a sucedían. Salvo honrosas excepcións como a de Otero Pedrayo, Paz Andrade ou Álvaro Gil, a xeración coetánea do seu home só a recoñeceu no papel de esposa, e a coñecida disputa entre Castelao e a xeración de Ramón Piñeiro afastouna tamén do galeguismo do interior, até que as mocidades que estrearon os novos tempos tras a morte de Franco viron nela “a primeira dama de Galiza” como a denominaba Adela Figueroa. Tanto a escritora como o ex presidente da Real Academia Galega, Xosé Luís Méndez Ferrín, tiveron a ocasión de comprobar en primeira persoa a súa loita por manter acesa a chama de Castelao: “Vós sodes os que ides salvar Galiza e o galego. A vosa xeración será, porque a nosa está vencida. Non abandonedes ese facho…”, di Adela Figueroa que lle dixo. Esa foi a súa loita. Compartida co seu home pero tamén propia.

