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A miña avoa naceu o día 7 de maio do          
ano 1948, e criouse en Vioxo, no       
concello de Mazaricos. 
 
Miña avoa traballaba de gandeira e      
axudaba aos seus pais. Non foi case á        
escola, só foi durante dous anos e tres        
meses, e eran de inverno. Ensináronlle      
alí o básico: a ler, a escribir, a sumar e a           
restar.  
 
Ela conta que se por ela fose gustaríalle        
seguir na escola aprendendo, pero como      
era de pago non podían pagalo cos       
poucos medios que había na súa casa.       
Foi criada na pobreza absoluta, non tivo       
nin coche nin bicicleta… Era a mediana       
de tres irmáns, quedando só dous, xa que un deles morreu con dous anos.  
 
Pasou moitos traballos, xa que seu pai enfermou dun cancro de gorxa cando             
ela tan só tiña 12 anos. Tivo que ocuparse de todas as tarefas do fogar,               
debido a que seu pai pasaba longas tempadas no hospital polas múltiples            
operacións e tratamentos desta enfermidade. Por causa dos varios         
tratamentos aínda quedaron moito máis empobrecidos, ao teren que pagalos          
do seu peto, pois non tiñan seguridade social. Malia as súas desgrazas, a             
miña avoa segue sendo unha persoa moi alegre, optimista e cun gran            
corazón. 
 
O día 26 de agosto de 1971, despois de casar con meu avó, decidiron ir vivir                
a un lugar da Serra de Outes, Gosende de Valladares. 
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Tivo dúas fillas, a primeira naceu no ano 1972 e          
pouco despois trouxo ao mundo a miña nai, que         
naceu no ano 1975. 
 
Miña avoa e mais meu avó deciden ter a súa          
propia granxa, e compraron un tractor usado de        
segunda man. Tempo despois desfixéronse del e       
compraron un novo e a maiores compraron outro        
de segunda man para aumentar a súa granxa. O         
resto das maquinarias compráronas hai tan só 20        
anos. Antes os labores agrícolas custaban moito       
máis traballo que agora, xa que case todo se         

realizaba a man e agora todo está máis mecanizado. 
 
Agora esta xubilada e ten 69 anos. 
 
Fabián Alvite Martínez 3º C 


