
Esta colaboración, con outras máis, publicouse no libro Machismos: de micro nada 
(páxs. 56-57), coordinado por Fiadeiras e publicado en novembro do 2015. Fiadeiras é un 
grupo de traballo do Colexio de Educadoras e Educadores sociais de Galicia (Ceesg), 
que nace coa intención de crear un espazo feminista para o encontro, a reflexión e a 
praxe profesional, encamiñado a romper cos modelos sexistas. Velaquí o texto: 
 
E que fan tantas mulleres xuntas?  
 
Turururutú... kompas kedada mañá para traballo komunitario na casa e despois xantar. 
Era Carlos. Noutros tempos as campás da igrexa parroquial chamaban para o labor, 
agora era o tintineo familiar do guasap... 
 
Xa que logo, aquela mañá de marzo xuntámonos na Laxe, na casa de Lucía e Carlos e 
as súas tres crianzas: Nico, Xacobo e Sariña, unha fermosa bebiña de oito meses. 
Tocaba facer leña para o inverno e chegamos aló uns corenta brazos, áxiles para a 
faena. Para picar leña, Xan, Milucha, o Pipo e mais Carlos eran quen estaban con máis 
disposición. Para fender os tocos máis revirados e resistentes roldáronse unhas e outros: 
todo o mundo quería iniciarse no manexo da máquina recen estreada unhas semanas 
atrás. Para carrexar os tocos preto do leñeiro, apuntáronse Marta, Merche, Blas -o 
pequecho de Ramón e Merche, de sete anos, que tanto facía como desfacía-, e Iago, o 
rapazolo de Xan, que de seguida cumpriría os quince anos e andaba vivo para rematar 
canto antes, que quedara cos colegas en Caldelas. Finalmente, para meter a leña, 
estaban Lucía -a da casa-, Bernardo e María, que se afanaban a ordenar toco a toco con 
moito xeito no leñeiro. 
 
Entre risas e conversas, suor e cervexiñas frescas, a leña queda feita e máis metida, bo 
traballo! Van dar as tres da tarde. Hai alegría no ambiente e arrecendo a comunidade. Vai 
calor, loce o sol. 
 
A xantar! A xantar! É o Pipo quen chama. As potas levan un bo anaco á espera, ao calor  
da vitrocerámica posta ao mínimo. A mesa está disposta fóra, na aira, resgardada por 
unha sombra. É o labor doutros brazos, tamén áxiles, os de Berta, irmá de Carlos e boa 
cociñeira. Iso si, coa colaboración inestimable aínda que nada constante, de Susaniña, 
Nico, Xacobo e Silvia que botan unha man entrando de cando en vez da aira para a 
cociña -ou, se cadra, entrando da cociña para a aira que, posiblemente, ese é o espazo 
que senten como máis propio-. Ese día, tamén eu escollín cociña: recen operada de 
cataratas, buscaba protexerme da luminosidade do sol e dun excesivo esforzo físico. 
 
Agora toca xantar... Xente de conversa ao redor da mesa, falando de que ben o fixemos e 
en tan pouco tempo!, falando de pásame a ensalada, que ten boa pinta, falando de se 
mercar casa ou non mercala, falando de que as crianzas están a se mollar coa mangueira 
e de que igual se arrefrían, falando da crise e do Vicente que quedou no paro, un amigo 
máis no paro... Falares e máis falares...  



 
- Esta fin de semana voume á illa de San Simón -apunto eu- que vou facilitar un obradoiro 
(agora ando niso do autocoñecemento para o cambio, das relacións para o bo trato e 
demais marabillosos e sandadores enredos).  
- Si? preguntan varias voces ao unísono, picadas pola curiosidade ou se cadra amosando 
simplemente ese espontáneo e algo degorado interese propio das conversas de 
sobremesa.  
- Si, é o Encontro Anual das mulleres do Sindicato Labrego Galego e todos os anos 
xúntanse máis de cen labregas de todo o país, doume présa en explicar.  
- Carallo, cen mulleres! Lonxe de min! É a voz de Bernardo, firme e contundente, desde a 
outra punta da mesa, agora chea de doces, cafés e infusións diversas. Bernardo é un 
home bo e comprometido, pacífico onde os haxa.  
- E que fan tantas mulleres xuntas toda unha fin de semana? Engade Marta, amosando 
certa incredulidade e algo de sospeita. Marta, sen dúbida, é muller intelixente e espelida 
para a vida.  
 
Quedo muda, abraiada. Mesmo, por uns instantes, case que sen respiración.  
 
Bernardo traballa coma profesor de instituto e o seu alumnado adórao. Está a piques dos 
corenta. Marta, ela, é doutora no Hospital Provincial e tamén da clases na facultade uns 
días á semana. Cos seus cincuenta e poucos anos, é unha profesional recoñecida no 
ámbito hospitalario e académico.  
 
Tan só me abondan uns segundos para recuperar a fala e reiniciar con entusiasmo a 
conversa... 
 
 

Tareixa Ledo Regal. 
 
 
 
 
 


