
Coa colaboración de:

A Memoria das MULLERES

Dolores Calviño 
Granja
"A señora Lola"
(Pontevedra, 1917-2002)

Fotografías:
B  Antes de traballar no Pontevedra, servía na casa de 

Trinidad Mosquera

C  A Lola morreulle o mozo estando embarazada da 
súa filla Concepción

D  Lola en roupa de faena

E  Cando empezou a traballar no Pontevedra, 
Lola botaba unha man no adecentamento das 
instalacións

F Lola e o seu home, José Blanco

G  Lola en Pasarón

H  Nin facendo un descanso se afastaba Lola do terreo 
de xogo

I  Lola en Pasarón, o día que lle impuxeron a medalla 
de ouro do club

J  Lola foi homenaxeada na presentación da tempada 
1999-2000, logo da súa xubilación

K  O Pontevedra foi a gran paixón da señora Lola

Fotos cedidas pola familia de Dolores Calviño, agás a 
nove e a dez que foron realizadas por Miguel Vidal para 
o Diario de Pontevedra.

“O Pontevedra era a súa vida” 
Maruja Calviño, sobriña da señora Lola.

“Ela ocupábase soa do que agora facemos entre dezaoito” 
Lupe Murillo, presidenta do Pontevedra C.F.

“Entregábase ao club sen pedir nada a cambio nunca” 
Modesto Pillado, ex xogador do Pontevedra C.F.

Este texto foi elaborado por Montse 
Fajardo, do equipo do programa A 
memoria das mulleres do Concello 
de Pontevedra, en base ás entrevistas 
realizadas a Maruja Calviño, Santiago 
Fontán, Modesto Pillado e Lupe 
Murillo, así como á información 
obtida da páxina web do Pontevedra 
C.F e do Diario de Pontevedra. Foi 
publicado co gallo da inauguración, 
en outubro de 2020, dun mural 
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“Ela ocupábase soa do que agora facemos entre 

dezaoito”, explica Lupe Murillo, presidenta do 

Pontevedra C.F., cando se lle pregunta por Dolores 

Cerviño Granja. 

A señora Lola é toda unha institución na casa granate. 

A primeira vez que asinou un contrato co club foi 

en 1962, na época dourada da Primeira División, 

alcanzada tres anos antes na histórica fase de La 

Puertecilla. Mais daquela xa levaba varias tempadas 

ocupándose, sen papeis, da limpeza das casetas, das 

gradas, dos baños e ata de axudar a pasar o rodillo 

no campo. Logo, coa chegada de máis persoal, 

converteuse na encargada da lavandaría. 

Encargábase soa da posta a punto das equipacións 

dos maiores, tanto da roupa de xogo como de 

adestramento, e tamén das camisetas e os calzóns 

das categorías base. Faltaban anos para a chegada 

ao estadio das lavadoras e pasaba as horas nos pilóns 

que había xunto as casetas, nunha esquina, xusto 

debaixo de Tribuna. Tiña un máis grande, para quitar o 

montón de terra que acumulaban na roupa os lances 

de xogo, e outro máis pequeno para aclarar a escuma 

que na prenda xa limpa deixaba o xabón. Xusto 

enriba, na mesma grada que o domingo ocupaban 

os próceres e a afección con carné de pedigree, 

cordas camufladas na fin de semana despregábanse 

sobre os asentos para suplir nas tarefas do diario a 

carencia dunha secadora industrial que aínda tardaría 

décadas en descargarlle o peso á señora Lola. E entre 

as roupas do fútbol colgaba, agochadas, as súas 

enaguas rosa, azul e verde pistacho. 

Non era difícil vela de aquí para alá co cestón de 

roupa na cabeza. “Saía de casa ás sete da mañá, a 

maioría dos días non viña nin a comer, e cando viña, 

nada máis rematar o que tiña no prato, xa regresaba 

a Pasarón”, contan a súa sobriña, Maruja Calviño, e o 

home desta, Santiago Fontán, con quen viviu as súas 

últimas décadas, logo de ficar viúva.

Foi a de Lola unha vida de traballo duro e en soidade. 

Era a única nena, e a máis pequena na numerosa 

descendencia de Concepción Granja e José Calviño. 

Dos cinco irmáns varóns só ficou preto Pepe, o máis 

próximo en idade a ela. Os outros catro despedíronse 

de Pontevedra cando apenas estaban dicindo 

adeus tamén á infancia. O maior, Manolo, debía ter 

dezasete o día que puxo rumbo a Montevideo para 

fuxir da fame, e por aí terían os outros tres, Rogelio, 

Victoriano e Segundo, cando foron probar sorte a Bos 

Aires. Lola ficou en Pontevedra pero tamén era aínda 

unha meniña  cando marchou do fogar materno de 

Bora para entrar a servir, interna, na casa que Trinidad 

Mosquera tiña xusto enriba da farmacia da súa 

propiedade, en plena rúa da Peregrina. 

Foi alí, a través dun dos clientes da botica, que soubo 

que o Pontevedra precisaba dunha limpadora e 

iniciou unha relación co club que xa non ía rescindir 

xamais. “O Pontevedra era a súa vida”, conta a súa 

sobriña. Naqueles primeiros tempos, Lola vivía nun 

cuarto con dereito a cociña no Burgo, pero pouco 

despois casou e marchou a vivir co home á Cendona, 

en Lérez. José Blanco era o condutor do autobús que 

adoitaba coller polas noites, ao saír do campo. Estaba 

viúvo e coma ela acostumaba a tomar o último café 

na Praza de San José, no Petit Bar. Casaron mais el 

morreu axiña, o 25 de abril de 1964, e Lola volveu 

sentir a dor da perda que xa experimentara vinte 

anos atrás, en 1942, cando unha enfermidade do 

pulmón lle levara o mozo estando embarazada de 

moi pouco. 

A súa filla, Concepción, naceu en setembro dese ano 

e sendo aínda unha nena marchou a Montevideo 

coa familia de Manolo, o seu tío materno, e alí segue 

vivindo agora. Lola chegou a ter outro fillo con José, 

José Manuel, pero morreulle aos poucos meses de 

nacer, e desde aquela deixou os afectos a quecer en 

Pasarón, como as roupas nos cordeis do campo. Os 

xogadores eran os seus nenos e pasaba máis tempo 

naquel pilón que no seu propio fogar. Para axilizar 

o transo, deixou a casa da Cendona e marchou a 

vivir ao Camiño Vello, moi preto de Pasarón coa súa 

cadela, Tula. Devecía por ser como aqueles utilleros 

de Brasil que durmían no mesmo estadio. A ela 

faltoulle pouco. Estivo anos sen vacacións e non tiña 

un día de descanso. Ao revés, o domingo era o de 

máis traballo. 

“Entregábase por completo ao club sen pedir nada 

a cambio, nunca”, conta Modesto Pillado, o xogador 

que, sen dúbida, tivo con ela a relación máis estreita, 

nacida das confidencias compartidas nas primeiras 

horas da tarde, as máis tranquilas de Pasarón. El 

chegaba con moita antelación ao adestramento e 

ela deixáballe achegarse ao pilón: “A lavandaría era 

o seu territorio e como te meteras alí pegábache un 

berro, con aquel xenio que ela tiña, e saías pitando. 

Pero a min acaboume deixando…”. A amizade foise 

afianzando e Lola, que admiraba moito a capacidade 

de Pillado de ser quen de estudar para médico e 

seguir adestrando, acabou converténdoo no seu 

confidente ata o mesmo momento da súa morte, o 22 

de xuño de 2002. 

Aquel día era sábado. A selección española quedara 

eliminada do Mundial contra Xapón e o Pontevedra de 

Lola xogábase en Burgos un ascenso que non logrou. 

Enterrárona o domingo e o luns fixéronlle un funeral 

ao que foron moitos dos xogadores aínda que xa non 

formara parte do staff do equipo.

Marchou xa moi maior, cando a saúde lle berrou 

basta, e aínda así ía case a diario supervisar á súa 

substituta. Non houbo xeito de convencela de que se 

xubilase, nin cando lle chegou a idade nin cando, xa 

ben cumpridos os setenta, sufriu unha caída mentres 

colgaba a roupa no tendal de Tribuna.  Non era aínda 

tempo de móbil e pasou horas tirada coa perna rota, 

pero nin daquela o deixou. Pasarón foi o principal 

escenario da súa vida. Traballou sen descanso por 

un exiguo soldo que apenas alcanzaba as 30.000 

pesetas no momento da despedida. Por iso, cando 

anos atrás Santiago Bernabeu lle fixo chegar cinco mil 

como agradecemento por mandarlle lavadiña e ben 

dobrada a roupa sucia que o Real Madrid esquecera 

nunha bolsa no estadio, Lola fixo un oco na súa 

devoción granate para recoñecerse tamén, e para 

sempre, un pouquiño merengue. 

O Pontevedra perdooullo. Gozou en vida de dous 

importantes recoñecementos: A entrega da medalla 

de ouro do club e, xa xubilada, na presentación da 

tempada 1999-2000, a directiva encabezada por 

Gerardo Lorenzo fíxolle unha homenaxe xunto a 

outros traballadores da entidade. Mentres, baixo 

o pseudónimo de Eulogio Pasarón, o seu xogador 

favorito foille contando, nunha columna do Diario de 

Pontevedra titulada “Cartas á señora Lola”, todo o 

que pasaba en Pontevedra, dentro e fóra do campo: 

“Xa estando no hospital maliña, díxenlle que Eulogio 

Pasarón era eu e emocionouse moito”, conta Pillado.

Hoxe, é toda a cidade a que rende homenaxe a unha 

muller que encarna, como ninguén, a esencia do 

Pontevedra.
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