
 
A historia das nosas avoas 

Carmela Pazos

 
A continuación falarei sobre un chisco do que miña avoa compartiu           
comigo sobre os seus tempos mozos.  
 
O nome da miña avoa é Carmela Pazos. Casou co meu avó moi xoven              
e a partir disto dedicouse a maior parte da súa vida a traballar na casa e                
coidar dos seus tres fillos. 
 
Antes disto, cando era máis moza, estivo pasando a súa nenez na casa             
dos seus pais. Durante este tempo xa tiña que axudar nas tarefas da             
casa, o cal non lle deixaba moito tempo para xogar, mais polo que me              
dixo aínda ten algún recordo de pasar as tardes libres coas rapazas da             
aldea xogando a xogos moi simples, que daquela eran os máis           
entretidos. 
 

 



 
Cando xa se fixo unha moza estivo traballando no Pazo do Cotón. Alí             
ela traballaba como costureira ou realizando as actividades relacionados         
coa limpeza e coidado do lugar. 
 
Ela di que a pesar de que soe como algo aburrido e que só se facía pola                 
obrigación correspondente, moitas veces éralle realmente divertido, e alí         
había outras rapazas que facían as tarefas xunto a ela e coas cales             
falaba moito, chegando a facer as xornadas de traballo moito máis           
levadeiras. 
 
Aínda que me apena realmente non poder compartir moitos máis datos           
sobre a vida que levou a miña avoa, debo dicir que cando eu era máis               
cativa ela tenme contado cousas moi interesantes. Pero como eu era           
moi pequena, xa non me acordo, e ela non soubo que máis contarme             
para este traballo. De todos xeitos penso que é moi interesante, porque            
aínda que hoxe segue traballando na casa, gústame imaxinala no Pazo           
axudándolle ás demais e facendo as súas propias tarefas. Penso que           
non só deberiamos ver aos nosos avós como o que son dende que os              
coñecemos, senón que nos fai falta velos a eles con todo o que teñen              
vivido. 
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