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A miña aboa (1949) 
 

Miña avoa cando era pequena con      
tan só once anos xa tiña unha vida        
moito máis complicada que a que      
temos hoxe en día os adolescentes.      
Seus pais traballaban e ela quedaba      
na casa coidando do seu irmán recén       
nacido. Dáballe de comer,    
cambiáballe a roupa, duchábao ... É      
incrible o que facía unha nena de tan        
só 11 anos. Á parte de coidar do seu         
irmán, tamén estudiaba, aínda que     
pouco, sen asistir moito ás clases debido ás dificultades que tiñan seus pais             
para coidar a seu fillo pequeño, e tamén porque ía traballar coas vacas e nas               
leiras. 

Con 18 anos coñeceu a meu avó, ao cal non cheguei a coñecer. Con 21               
anos foi para Francia traballar, e meu avó para Alemania, e aos 23 anos              
miña avoa casou con el. Casaron en Galicia e despois marcharon os dous             
para Alemania. Máis tarde viñeron para aquí, onde aos 25 anos tiveron a súa              
primeira filla, que vén sendo a miña tía, e seis anos despois tiveron a miña               
nai. Con 31 anos aínda estivo traballando con vacas ata que as vendeu, e              
anos despois foi traballar nunha casa en Santiago vivindo interna. Miña nai            
con 12 anos quedaba ao cargo de todo na casa xa que seu pai morrera. 

Despois de tantos anos traballando en casas, hoteis… partiu as dúas pernas,            
porque caeu dun tractor, e desde aquela non volveu a traballar fóra da casa. 

Hoxe en día ten 69 anos e está vivindo con nós. Está ben de saúde e                
axúdanos na casa facendo a comida por exemplo, xa que miña nai traballa e              
meu irmán e eu estamos no instituto. 
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Ten boa relación con todos nós e penso que iso é o máis importante. Tamén               
penso que tivo unha vida moi dura e que nós deberiamos aproveitar a vida              
todo o que poidamos porque, como di miña avoa “os rapaces de hoxe en día               
tedes todo feito”. 

Non teño ninguna foto de miña avoa no ordenador, así que poño unha de              
como eran as casa na Baña antes. 
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