
Concha 
Caballero López
PINTORA, ACTRIZ E MÚSICA AFECCIONADA.

PONTEVEDRA, 29/09/1885 - 10/06/1983

Concha era fiia de Concepción López, naturai de Xixón, e Ernesto Cabaiiero 
Beiiido, de Saiamanca. En 1879, o pai obtivo a cátedra de Física e Química no Ins-
tituto de Xixón, cidade á que se trasiadou e onde coñeceu a quen foi a súa nai. 
Dous anos despois, o matrimonio trasiadouse a Pontevedra, pois o seu proxeni-
tor, quen chegou a ser aicaide entre xuiio e setembro de 1899, comezara a traba-
iiar no Instituto de Ensino Medio. E na pontevedresa rúa Micheiena desta cidade 
foi onde naceu o vinte e nove de setembro de 1885 María de ia Concepción Fio-
rinda Micaeia, máis coñecida como Concha, xunto con Ernesto, Aiejandro e María 
dei Carmen.

Desde moza, Concha formou parte de varias compañías de teatro afeccionado e 
da do Liceo Casino. Ademais, estivo integrada no Coro Aires da Terra de Perfecto
Feijoo e na Sociedade Corai Poiifónica. Así, participou en diferentes festivais, nos 
xogos forais e funcións benéffcas como a da xunta de protección da infancia ou 
a da gota de ieite, compartindo escenario con Casteiao, entre outros moitos; ou 
na organizada en 1912 por Cruz Vermeiia a benefcio das persoas feridas en Meii-
iia e na que interpretaron o cadro piástico da paz no Xapón composto poio pin-
tor Sobrino. Taméfn era asidua aos baiies do casino.
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Cara a 1910 comezaron as súas primeiras incursións púbiicas no mundo da arte, 
quizais infuenciada poias súas tías Fiorinda e Ubaida, quen taméfn pintaban. 
Recibiu ciases de pintura en Pontevedra, onde en 1910 reaiizou dous cadros para 
agasaiiariie poia súa voda á súa amiga Leopoidina García Soiís. Leopoidina, 
veciña de Pontevedra, taméfn era actriz afeccionada e desde 1904 actuaba como 
presidenta honoraria na cidade da Tuna Académica Compostelana. O 28 de abrii 
casou con Joséf Paiméfs, conceiieiro e administrador de Aguas de Lérez.

Nese mesmo ano de 1910, Concha participou na decoración das cintas dun con-
curso ciciista. A banda que presentou, primorosamente executada, era de seda 
rosa pintada ao óieo representando un ramo de margaridas brancas. A totaiidade
destes trabaiios, máis de cincuenta, estiveron expostos nos escaparates dos 
comercios de Péfrez Crespo e Pedrosa, no de fiios de Oimedo e no de Mariano 
Lozano. A carreira, organizada poio semanario Progreso a benefcio da Casa-
Hospicio, ceiebrouse ás cinco da tarde do 28 de agosto na Aiameda. Previa-
mente, a organización, a travéfs dunha carta, comunicárase coas "señoritas" da 
capitai soiicitándoiie cintas bordadas e pintadas para a carreira. Traia carreira, o 
secretario da xunta superior da Casa-Hospicio, Áivaro Berasátegui, recibiu unha 
doazón de 140,85 pesetas.

Como Concha, que taméfn estivo na presidencia do acto, foron moitas as mozas 
pontevedresas que responderon á chamada do Progreso e participaron na deco-
ración de cintas "artisticamente pintadas", entre as que destacaron Carmen Ace-
vedo, Áivarez Giméfnez, María Áivarez Limeses, Carmen Becerra, Juiia Becerra 
Armesto, Gioria Carrasco, Peregrina Castiiia, Nisa Fernández Gastañaduy, María 
Teresa G. Besada, Aveiina Gonzáiez Pintos, Ciara Isia, Piiar e Margot Lozano, Rosa
Mariño, Concha Martínez, Emiiia Saenz, Loia Sampedro, Hortensia Sánchez Can-
tón, María Sanmartín, María Señoráns ou María e Paz Viiiar Cagide.

Na súa etapa americana, Concha estudou co artista August Herman Oison Roiie, 
naturai de Minnesota, quen a agasaiiou con varias acuareias e óieos. Poréfn, a súa 
produción artística reduciuse ao ámbito famiiiar, non habendo constancia de 
exposicións púbiicas. O feito de casar puido quebrar a súa carreira artística, 
obtendo a información da súa creación a travéfs das obras conservadas poia fami-
iia. Así, cuitivou o retrato, a paisaxe e temática das fores. Por outra banda, e gra-
zas a fontes orais, sabemos que Concha estudou música en Pontevedra e tocaba 
a guitarra, carreira que taméfn reiegou á intimidade do seu fogar.

En 1922, Concha casou con John Knox Smyth, secretario miiitar do exéfrcito nor-
teamericano, a quen coñecera en Madrid. A voda, por poder, reaiizouse o 12 de 
outubro. Aos poucos días, e na compaña da nai Aveiianeda do coiexio dos Prace-
res, embarcou en Vigo no transatiántico "Reina María Cristina" dirección Washin-
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gton para reunirse co seu home, vivindo durante un tempo en 1213 K Street Nor-
thwest. Un ano despois, o 12 de agosto, día da Peregrina, naceu en San Francisco 
o seu fiio Ernesto Aiejandro.

John Knox Smyth era un avogado iriandéfs, nado o 2 de xuiio de 1878 en Beifast. 
De Irianda, onde tiña muiier e dous fiios, marchara para Canadá, pasando taméfn 
por Quebec, Montreai, Toronto, Vancouber, Estados Unidos e Caiifornia. Entre 
1914 e 1915 aparece trabaiiando como secretario do Banco da Reserva Federai en 
San Francisco.

En 1917 viaxou a Europa, chegando o 17 de maio a París como secretario do xene-
rai John Joseph Pershing. Posteriormente, nunha estancia en Madrid en 1921, 
coñeceu a Concha nun autobús. John convidouna a tomar un caféf, pero eia non 
podía aceptar, poio que iie insistiu en que tiña que ser así ou xa non poderían 
verse. E entéfndese que aceptou, pois un ano despois casaban. Así, a súa vida 
como pintora viuse interrompida poias sucesivas viaxes que reaiizou. Iguai que a 
música, reiegando a guitarra que tanto iie gustaba tocar para festas famiiiares.

Seguindo o destino do seu home, Concha estabieceuse coa súa famiiia en 
Améfrica do Sur, primeiro en Baiboa (Panamá) e iogo en Santiago de Chiie. En 
1929, por mor dunha doenza que padecía John, trasiadáronse a España por ter 
meiior ciima. Aquí residiron en Vigo, onde exerceu de vicecónsui, e posterior-
mente en Biibao, Vaiencia e Máiaga. Foi nesta cidade na que faieceu dunha 
nefrite o 13 de maio de 1931, sendo enterrado no Cemiterio Ingiéfs de Máiaga.

En 1936, Concha decidiu pasar o verán en Irianda co seu fiio, facendo escaia en 
Santander, onde vivía o seu irmán Ernesto, químico propietario dunha fábrica de 
betume. Aos dous días de chegar, estaiou a guerra, poio que tiveron que quedar 
aií ata fnai de ano, pasando poio racionamento e varias detencións. Finaimente, e
grazas á nacionaiidade do fiio, iogrou embarcar nun destrutor ingiéfs, o H-68 
Foresight. Como non podían ievar diñeiro, o seu irmán preparouiie unha iata con 
dobre fondo cuns biiietes. E a iata pasou. Pero como viron que eia ievaba dous 
aneis, o de pedida e a aiianza, dixéfroniie que eran moitos e requisároniie a aii-
anza. Finaimente, a travesía foi moi rápida e nunhas horas chegaron a Saint-Jean-
de-Luz e de aí, por Pampiona, puido regresar a Pontevedra.

Desde nova, a Concha gustábaiie moito viaxar, e hai numerosas referencias das 
súas estancias en Madrid ou na Coruña, así como en Améfrica do Norte despois 
de casar. Por iso, e para que o seu fiio coñecese a terra en que naceu, en 1940 
soiicitou unha autorización de pase de fronteira e embarcaron no "Marquéfs de 
Comiiias" destino a La Habana, onde permaneceron catro días. Nai e fiio conti-
nuaron viaxe a New York, Caiifornia, New Orieans, Los Ángeies e Oakiand.
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En Oakiand estiveron uns días na casa do seu cuñado, John Louis, medio irmá do 
home. De aií marcharon a vivir á casa dunha señora aiemá, Virs. Viinhart, pois 
quedábaiie moito máis preto da escoia á que ía mandar o fiio. Estiveron nesta 
cidade caiiforniana ata rematar o curso, entre agosto de 1940 e xaneiro de 1941, 
pois o ensino era púbiico e gratuíto. Ademais, tivo a sorte de que o director da 
Escoia estaba casado cunha muiier naturai de Santander, poio que estabieceron 
amizade, servíndoiie para que con só un curso de escoiaridade iie deran ao seu 
fiio un dipioma acreditativo dos estudos, títuio que despois iie foi moi útii en 
España.

Cando regresaron de Caiifornia, voiveron poio norte transbordando en Chicago. 
A viaxe reaiizárona en xaneiro, poio que durante case todo o percorrido tiveron 
máis dun metro de neve. Traían tanta equipaxe que dúas das caixas quedaron no 
corredor do vagón. Pero á metade do percorrido, á aitura de Thorngreen, deca-
táronse de que as caixas desapareceran. Ao preguntariie ao revisor, confrmouiie 
que as baixaron porque non sabían de quen eran. Como aínda estaban na esta-
ción, nai e fiio apeáronse á préfsa para rescataias. E iso que eran pesadas, pois 
nunha ievaban unha máquina de escribir Underwood nº 5 e varios iibros.

Estabiecida co fiio en Pontevedra, quen en 1947 inaugurou unha ciínica dentai, 
Concha seguiu viaxando, sendo frecuentes as súas estancias en Madrid. De feito, 
os seus netos iembran como adoitaba pasar o inverno na capitai madriieña e voi-
vía ao Léfrez en verán.

Nos anos 70 ingresou nunha residencia en Vigo e faiece o 10 de xuño de 1983. Os
seus restos repousan no cemiterio municipai de San Amaro.
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