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Clara López
Santiago
CLARITA
Almacenes Clarita. ‘Las tiendas de todo para todo’.
É un dos ‘mantras’ da memoria colectiva desta cidade.
Polo megáfono de Pasarón soa ese lema desde quen
sabe cando.
Almacenes Clarita, na praza da Ferraría, leva aberto
desde 1916, co nome co se coñecía a Clara López,
aínda que xa antes, a súa nai, María Santiago,
vendía mandís ou teas, na antiga feira que se celebraba
naquela praza, e tiña un baixo nun edificio que se
derrubou para logo crear o actual, no que se atopa este
establecemento que, posteriormente, se ampliou
a outro local fronte del.
Xa na cuarta xeración da familia, sempre baixo o
recordo da alma mater, Almacenes Clarita segue a
ser toda unha referencia á hora de facerse con teas,
alfombras, panos, sabas e moitos outros artigos
relacionados con ese sector.
Lembrar a Clara López é lembrar a unha muller chea
de forza, capaz, en tempos ben complicados, de sacar
adiante un negocio de éxito e tamén a unha familia de
sete fillos da que ela mesmo se ocupaba.
Sempre ao pé do seu negocio, aínda a recordamos
tras a caixa dos seus establecementos cobrando e
falando coa clientela. Clientela, como se adoita dicir,
de toda a vida.

María Luisa
Olañeta
Barros
MARÍA A DO CARRILLO
Sesenta e tres anos vendendo lamberetadas a
xeracións e xeracións de crianzas pontevedresas.
María a do Carrillo é moito máis ca unha faciana do
noso comercio, foi unha cómplice para esa rapazada
que se achegaba ao seu quiosco na praza da Ferraría
na procura dun chisco doce. Pero tamén para moita
xente maior que ía xunto a ela buscar tabaco con
gusto americano, e incluso mercar o que ela chamaba
“con...”, cando a moitos lles daba vergoña achegarse a
mercalos a unha farmacia.
María Luisa Olañeta Barros viu como a xente lle
cambiaba o nome ao vela antes de ter ese quiosco
vendendo cun carriño —tres chegou a ter— que
gardaba cada noite no Gran Garaxe, para, ao día
seguinte, ir polas rúas vendendo as súas lambonadas.
Ao comezo dos anos oitenta fixou a venda no quiosco
da Ferraría, un espazo no que estaba moi a gusto, e
no que pedía que lle deixaran morrer. Moita daquela
xente miúda aínda hoxe a lembra afundida entre ‘pipas,
pajitas, ou gominolas’ acompañada do seu xenio.
Nos anos noventa falaba mellor da rapazada de antes:
“Eran uns santos. Agora para aguantalos, véxome
negra. Gastan máis cartos, pero son máis difíciles
de aturar”.

Dolores
Trabado
A decana das taxistas. Tiña carné de conducir desde
1923, cando había 1417 na provincia de Pontevedra e ela
era a única muller que o tiña. Dolores Trabado foi unha
auténtica pioneira no eido da condución co seu taxi,
moi coñecido en Pontevedra ata os anos sesenta.
Gardaba o seu coche —nesa década un Peugeot, pero
antes foron un Dodge, un Chrysler, un Fiat e un Ford—
no garaxe da rúa Marquesa. Alí tiña dous teléfonos,
dábase asistencia a unha manchea de persoas que
xa a tiñan de man para realizar traslados na cidade,
pero tamén alén dela, como Barcelona, Madrid ou
Portugal, aínda que tamén prestaba servizo á Cruz
Vermella, cando esta aínda no tiña ambulancia,
e moitos a coñecían como a ‘taxista da Cruz Vermella’.
“Bos reflexos e non ser de temperamento nervioso”,
eran as calidades das que Dolores Trabado falaba que
tiña que ter unha taxista nunha entrevista ao Diario de
Pontevedra en 1964. Naquel ano en Madrid gabábanse
de ter unha muller que exercía esa profesión na capital,
falábase tamén doutra en León, pero vendo as datas
Pontevedra pode presumir de ter a decana das taxistas
españolas.

Carmen
Durán
Constenla
1917—1999
De nena axudaba a súa nai, Paca, a carrexar as cestas
dos vexetais que vendía na Praza da Verdura. Desde
a rúa de San Román, onde vivía, ía lavar ao río coa tina
na cabeza.
De casada, traballa como revisora na empresa do seu
marido, Autocares Cándido.
Muller pioneira no mundo do transporte, logo do
pasamento do seu home, con 38 anos e 3 fillas (o 4º
naceu meses despois), toma as rédeas da empresa,
que se converte en Autocares Vda. de Cándido.
Nunca deixou de asistir ás feiras (era a empresa que
máis autorizacións tiña). Traballou arreo, subía ao
autobús enferma e accidentada, chegando a andar
de xeonllos porque a escaiola non lle permitía sentarse.
Xestionou a empresa e non dubidou en exercer o
estraperlo, e en Pedre enfrontouse á Garda Civil na
defensa dunha muller que levaba café.
Muller emprendedora, instalou unha froitaría na parte
dianteira do garaxe, onde vendía os produtos que
mercaba nas aldeas. Tiña moitas amizades e polo seu
local pasaban persoeiros da esquerda pontevedresa
como Celestino Poza.
Muller xenerosa e solidaria, recollía nas paradas pola
montaña (traxecto Pontevedra-Lalín), os paquetes
enviados polos familiares á xente que estaba no cárcere
e ela mesma ía entregalos.
Carmen Durán, malia a súa enerxía e afouteza,
foi un exemplo máis de anonimato, no mundo
empresarial agochou a súa identidade baixo o
nome de Vda. de Cándido.
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Regina
Filgueira
Monteagudo
REGINA DO BATÁN
1908 — 2005
Pandeireteira, estraperlista, nai dentro e fóra do
matrimonio, cociñeira, labrega, queixeira, menciñeira,
compañeira... “Ela facía de todo e todo o facía ben,
incluso berrar”, era unha persoa “coa que non perdías
o tempo nunca”.
Naceu en 1908 nos Fontáns, Santa María de Xeve,
onde viviu a súa época “farrista”, acompañada dunha
pandeireta e do verbo improvisado e retranqueiro que
practicou durante toda a vida. Contan que aprendeu a
tocar para facer máis “levadeiras” as viaxes de varios
días xunto coa súa burra no tempo do estraperlo.
Tiña un carácter forte e decidido. Nunha ocasión, na
festa de Moraña, a banda de música parou o concerto,
porque Regina estaba ao pé do escenario, pandeireta
en man, tocando e cantando. Cando ela rematou,
retomaron o repertorio.

Cándida
Agulla
Garrido
TANA
1870 — 1963
Natural de Salcedo, foi nai solteira de dous fillos —
Felisa e Benito— que criou en solitario tras emigrar
o seu mozo a Arxentina. Muller orgullosa, non quixo
saber máis dos homes, preferiu valerse polos seus
propios medios e rexeitou sempre calquera axuda
económica que lle quixo mandar o pai dos seus fillos.
Compaxinou o oficio de costureira a domicilio
co traballo do campo, o coidado dos animais,
dos fillos e da casa. Coa súa máquina de maleta
coseu para algunhas das familias máis importantes
de Pontevedra.
Co estalido da Guerra Civil os fascistas quixérona
represaliar, posibelmente por ser un perigoso exemplo
como nai solteira e muller contestataria
e autosuficiente, pero salvouse de ser rapada grazas
a intervención dunha influínte clienta. Sempre fixo
gala dun forte carácter, dunha saúde de ferro e dunha
dignidade inquebrantábel.

Dolores
Calviño
A SEÑORA LOLA
Dolores Calviño foi a Señora Lola. Dicir iso en
Pontevedra é moito dicir. É falar dunha paixón,
pero tamén dunha devoción, e dun traballo escuro,
aínda que ela sempre buscaba luminosidade nas
roupas daqueles que tanto quixo, os xogadores do
Pontevedra C.F.
A ese clube consagrou corenta anos de traballo,
de dedicación coma unha gran nai galega. E así saíu
ao balcón do Concello para celebrar o ascenso de
1984 entre berros de “Que saia a nai dos xogadores”.
Naquel imperio de homes, ela brillaba coma unha
raíña. Nese eido do fútbol, tan afeito a traizóns, a idas
e fuxidas, a soberbias banais, ela era a sinceridade e
a honradez, e o traballo dunha muller sen a que roer
osos sería moito máis complicado.
No ano 1941, cando se fundou o Pontevedra, ela xa
estaba alí. Tamén estivo na Puentecilla, e en Soutelo
de Montes, cando unha banda de música e gaiteiros
se achegaron para recibir ao equipo trala xesta
inesquecíbel.
Centos de anécdotas con Cholo, Calleja, Cobo ou
Batalla... pero tamén con Rial, Puskas, Amancio ou
Santiago Bernabéu pecháronse no peito granate
desta muller que traballou en silencio para que os
seus rapaces estivesen ben bonitos cando saían ao
campo.

María del
Carmen
del Valle
del Río
CARMIÑA
1915 — 1992
Nada en Cádiz, filla de militar, moi pequena quedou
orfa e veu vivir a Lérez co seu tío materno, Leandro
del Río, crego da parroquia de San Salvador. Conviviu
con el e dous fillos deste no propio convento. Máis
tarde traballaría como mestra particular para as
crianzas de San Vicente de Cerponzóns.
Chamaba a atención pola súa maneira de vestir,
sempre con pantalóns axustados e botas altas
militares. Levaba o cabelo moi curto, cortado por
ela mesma, e unha raia longa pintada nos ollos, ao
estilo de Liz Taylor cando fixo de Cleopatra. Tamén
sorprendía no seu tempo que andara sempre por
Pontevedra nunha bicicleta que levaba moi coidada
e decorada con fitas de cores.
As súas alumnas lémbrana como unha mestra moi
agarimosa e xenerosa, que non lles cobraba ás máis
pobres. Tamén se di que era unha muller “excéntrica”,
que non gustaba dos homes, unha “adiantada ao seu
tempo”. Unha muller que non encaixaba nos canons
estéticos e de conduta do Franquismo, e que por iso
acabou refuxiándose na soidade.
Pasou os últimos anos rodeada dos seus cans e gatos,
a compaña que máis lle prestaba, na casa da súa
curmá e do home desta, o xornalista Manuel Blanco
Tobío.
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Amalia
Armesto
Século XIX
Casada co catedrático de ciencias Federico Sáiz,
residiu na casa dos Aldao na Praza da Ferraría.
Despois da separación do matrimonio, o fillo Victor
Sáiz Armesto queda en Pontevedra co pai e Amalia
foi vivir a Madrid. Muller de grande sensibilidade
artística, frecuentou o mundo da cultura madrileña,
sen esquecer nunca a educación de Victor, con
frecuentes visitas a Pontevedra e Bueu, onde o neno
residía cos avós maternos.
Formou parte da loxa masona madrileña Comuneros
de Castilla, entre 1891 e 1892.
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Elisa
Patiño
y Meléndez
CHICHANA
1890 — 1919
Elisa Patiño y Meléndez, Chichana, filla dos Duques
de Patiño, foi unha pioneira no mundo da aviación
en Galiza. Intrépida e aventureira foi a primeira muller
que subiu a bordo dun aeroplano, xunto ao afamado
aviador José Piñeiro. En varias demostracións aéreas
acompañou ao piloto no seu Bleriot.
O 8 de abril de 1913 Piñeiro despegou na praia de
Baltar, en Sanxenxo, onde instalara o seu propio
aeródromo, ía sobrevoar a costa ante unha multitude
de persoas que ficaban abraiadas na praia.
O espectáculo foi aínda máis impresionante cando
observaron que Chichana, moza que veraneaba na
localidade, non dubidou en acompañar ao piloto.
A partir de aí realizaron varias saídas. O 12 de
outubro de 1913, no mesmo lugar, tivo a súa primeira
experiencia como aviadora e convertiuse así na
primeira muller galega que obtivo o título.
Muller culta, posuía uns grandes dotes artísticos e
interpretativos, pintaba, cantaba, tocaba o piano e o
violín. Participou en moitos actos benéficos. A tráxica
gripe do 18 rematou coa súa vida.

Vasquida
García
Século XVI
Traballaba como menciñeira nos arredores de
Pontevedra, coñecedora das propiedades curativas
das herbas mediciñais, exercía o seu labor curando
as enfermidades da xente, mais a caza de bruxas
organizada pola Inquisición motivou que Vasquida
fora detida nos cárceres de Santiago, baixo a
acusación de practicar a maxia e a bruxaría.
Durante a primeira detención, con promesa de
perdón, autoinculpouse como feiticeira, que tiña
pactos co demo.
Lonxe de acadar a indulxencia prometida, as súas
declaracións agravaron a condena. Acusada de
manter relacións co demo, despois de ser exposta
á vergoña pública, foi azoutada , desterrada e
ameazada de terribles castigos se continuaba co
seu infernal marido.
Numerosas testemuñas denunciárona de novo por
manter as relacións. No segundo proceso, en 1579,
Vasquida negou as acusacións ante o Tribunal da
Inquisición, malia todo, foi declarada autora de
supersticións e feiticerías e sufriu diferentes tipos de
aldraxes e tormentos.

Amando Suárez Couto, Sen Título, Ca. 1920-1926
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Mercedes
Ruibal
1928 — 2003
A artista e escritora Mercedes Ruibal nace en 1928
en Xeve. A súa nai Yoya daríase a coñecer como
pintora naif con máis de setenta anos.
De nova, viaxa a Buenos Aires, cidade na que Laxeiro
impulsa en 1956 a súa primeira exposición.
Coincidía co artista de Lalín na idea de crear unha
obra valente que deixara ver as “feras e os anxos
que viven dentro de si” e tamén de sacala “do máis
profundo do seu ser”.
Un ano despois regresa e expón por vez primeira
en Vigo e consegue os cartos necesarios para
se trasladar a Madrid. Alí entra en contacto coa
intelectualidade que frecuentaba o Café Gijón.
En 1959 casa co arquitecto e artista Agustín Pérez
Bellas co que forma unha parella que sería coñecida
nos ámbitos intelectuais pola súa intensidade vital
e pola súa militancia de esquerdas. Viven dacabalo
entre Vigo e Madrid, onde expón en repetidas
ocasións, e nos anos setenta montan estudo en Roma.
“Pinto porque sinto a necesidade de facelo, de me
expresar, como quen canta ou como quen escribe”.
Interesáballe á artista captar a figura humana e dar
conta do tempo que viviu e por iso o seu compromiso
queda á vista na denuncia que fai das atrocidades
cometidas no Vietnam, no cadro Con Chile no
Corazón ou nunha das súas series finais titulada
Bosnia. Procuraba, malia iso, estampar unha flor nos
seus cadros tráxicos como maneira de imprimir a
esperanza no medio da desolación.
Afirmaba que, de non pintar, posibelmente se tería
dedicado a escribir e desa faceta queda o singular
libro Confesiones de una volatinera con bragas de
respuesto al dorso (1978) e o poemario Y mi voz es tu
nombre (1986), que nace da ausencia de Pérez Bellas.

Mercedes Ruibal © Beatriz Ruibal, Vigo 1993
Museo de Pontevedra
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Josefina
Arruti Viaño
1906 — 2003
“A miña nai sufriu aquí en silencio tanto o máis que
o meu pai no exilio”, declaraba María del Carmen
Fernández Arruti nun xornal en 2009. Así foi.
O golpe do 18 de xullo de 1936 quebrou a súa
familia. Bibiano Fernández Osorio-Tafall estaba en
Madrid, ocupando un importante cargo no goberno
republicano, e a súa muller, Josefina Arruti, en
Pontevedra, pasando as vacacións de verán cos
nenos. Axiña foi apresada e a pesar de non ter
vinculación política ningunha, pasou 18 meses
encarcerada e outros dous en arresto domiciliario,
medida que afectou tamén aos seus tres fillos
de 6, 4 e 2 anos. Cando saíu, tivo que soportar ser
insultada por persoas que antes a adulaban por ser
a muller do alcalde.
Tras intentar sen éxito reagrupar a familia, Bibiano
acabou exiliándose en México e ela quedou a cargo
das crianzas. Xunto á súa sogra, Emilia Osorio,
converteu a súa casa de Benito Corbal nunha pensión
para xentes con posíbeis e logrou darlle aos tres fillos
estudios universitarios. Agardou cinco décadas o
regreso do seu home, pero nunca máis o volveu ver.
El culpouna sen razón de terse frustrado o reencontro
da familia e refixo a súa vida no exilio.
Josefina Arruti non quedou viúva pero a guerra
deixouna sen o seu marido. A pesar da dor, foi quen
de abrir as portas do panteón familiar para dar
acubillo a ducias de fusilados no tempo do medo.

Isolina
Villaverde
Cendón
1903 — 1990
O relato da represión non remata co fusilamento ou
o paseo. Aí comeza a dureza da historia de moitas
mulleres como Isolina Villaverde Cendón. A súa vida
era como a de calquera outra moza de Mourente:
casara cun rapaz da parroquia, tivera tres fillos e
traballaba as leiras.
Pero todo muda o 23 de agosto do 36 cando o corpo
mutilado do seu home, Aurelio Torres, aparece nunha
curva de Bora. Aí empeza o temor a ter toleado, o
deslombarse a traballar as leiras para sacar adiante
aos nenos pero tamén para ter a cabeza ocupada,
para intentar non pensar.
Aí empeza o silencio, o non falar xamais do que
sucedera. O loito eterno, a lealdade resistente. “Se a
igrexa non é boa para o meu home tampouco é boa
para min” dixo o día que o cura se negou a deixar
entrar na igrexa o cadaleito de Aurelio, canteiro,
sindicalista e profundamente anticlerical.
E nunca máis, nos seus 87 anos de vida, volveu
Isolina pisar o templo. Non foi á voda dos fillos,
nin á comuñón dos netos, nin sequera ao obrigado
bautismo da súa filla Lola, cando xa pasaran anos
do seu nacemento.
Foi a última derrota dos derrotados: ver crecer aos
seus abafados pola ideas que asasinaran ao pai,
crecendo nun país no que mataran os ideais polos
que el tanto loitara.

María
Vinyals
y Ferrés
1875 — ?
Coñecida como Marquesa Vermella polas súas ideas
progresistas. Firme defensora dos dereitos das
mulleres, destacou polo seu compromiso social
e político.
Naceu no Castelo de Soutomaior, no seo dunha
familia catalá, que se trasladou a Galiza cando a súa
tía Zenobia Vinyals casou co VI Marqués de Mos e VIII
de Soutomaior, propietario do mencionado castelo.
A parella non tivo fillos e María ocupou ese espazo.
Asinou en ocasións como Marquesa de Ayerbe
e María Lluría, foi unha adiantada ao seu tempo,
a Real Academia Galega nomeouna académica
correspondente en 1906.
Marquesa de Ayerbe, por matrimonio co marqués
de Ayerbe, destacou como unha muller de grande
cultura, que dominaba varias linguas. Participou
activamente no ambiente cultural madrileño.
Amiga persoal de Emilia Pardo Bazán, colaborou
en diferentes publicacións de carácter cultural e
feminista.
Despois de quedar viúva, casou co médico cubano
Enrique Lluría en 1909. Convertida en propietaria do
castelo á morte do seu tío, o matrimonio instalouse
en Soutomaior e fundou o primeiro sanatorio de
Galiza, que tivo moita sona, mais a fama do local
como centro de reunión de altos cargos socialistas e a
pertenza de María á Agrupación Feminista Socialista
fixeron declinar a clientela. Arruinados, foron a Cuba.
Morto o seu home en 1925, non se coñece con certeza
o seu paradoiro.

Daría
González
García
1916 — 1999
Pertenceu a unha familia pontevedresa, republicana e
progresista.
Daría estudou o bacharelato en Pontevedra e
continuou a formación en Santiago de Compostela,
onde se licenciou en Filosofía e Letras, sección
de Historia, en 1935, cando comezaba a presenza
feminina na Universidade. Militou no Partido
Galeguista desde 1932 até 1983 e por mor dos
antecedentes políticos non puido participar nas
oposicións de Adxunto de Instituto. Presentouse á
Administración do Estado, formou parte da primeira
promoción de mulleres Técnico Civil e adscribíuse
á Inspección de Traballo de Pontevedra. Cursou os
estudos de Maxisterio e graduouse en 1949.
Casada con Francisco Cerviño Xesteira, avogado
republicano, participou en 1950 na fundación do
Colexio da Inmaculada, onde impartiu docencia até
1954. Logo exerceu como ensinante nos institutos de
Marín e de Pontevedra.
Foi socia protectora do Seminario de Estudos
Galegos. Fundadora da Fundación Alexandre Bóveda,
formou parte da xunta reitora da Fundación Castelao
e estivo vencellada ao Museo de Pontevedra.
Elixida concelleira por Unidade Galega nas primeiras
eleccións democráticas, foi tenente de alcalde de
Cultura entre 1980 e 1983. Recibiu o Premio Cidade
de Pontevedra e o Premio Amigos de Pontevedra,
en recoñecemento ao seu compromiso coa cidade
e con Galiza.

