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Saúda

O Concello de Oleiros, a través da Concellería
de Educación e Xuventude, puxo en marcha
no curso escolar 2013-2014 un programa
de promoción dos valores da igualdade que
leva por título “ESCOLACOeducativa”, en
colaboración cos Centros Educativos, e coa
cofinanciación da Deputación da Coruña.

mulleres e homes, e recoñécese todo o traballo
que a través dos anos as mulleres veñen
aportando á construción da historia da nosa
vila, e a das súas propias familias.
Aquí vos deixamos as 25 historias de vida de
mulleres do noso concello que resultaron
finalistas no concurso.

Dentro das actividades da
ESCOLACOeducativa, e con motivo da
conmemoración do Día Internacional da Muller,
organizamos o concurso “As mulleres da miña
vila” dirixido ao alumnado de 1º e 2º da ESO,
co que quixemos reforzar o traballo realizado
na aula en favor da promoción de valores
positivos e igualitarios, e de fomento do seu
espírito crítico.

Desexamos que desfrutedes coa súa lectura.

Grazas a esta iniciativa, o alumnado puido
ampliar o seu coñecemento sobre a historia
e vida das mulleres do concello. Así mesmo,
fanse visibles as desigualdades existentes entre

Sandra Fernández Fernández
Concelleira delegada de Ensino e Xuventude
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María Dorinda Méndez Botana

Por
Ruth Cea Núñez
1º da ESO, IES María Casares
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Dorinda Méndez

M

aría Dorinda Méndez Botana é unha veciña
de Lorbé nacida no ano 1925. Viviu cos
seus pais e nove irmáns ata que casou con 20
anos e marchou a vivir cos seus sogros a Xoez.
O que recorda Dorinda de cando era rapaza,
é o moito que traballaban todos. O seu pai era
mariñeiro e a súa nai labraba o campo, coidaba
ós animais, ademais de ver polos seus fillos e
a casa. María Dorinda ía lavar a roupa ó río,
sempre ía cedo, para poñer a clarear a roupa
que, segundo ela, quedáballe de rechupete.
Antes de ir ao colexio tiña que sacar o esterco
dos animais, e cando volvía tiña que coller herba
para dar de comer ás vacas; delas sacaban o
leite que vendían na Coruña, tiña que ir andando
ata a Ponte do Pasaxe cargada para poder
sacar unhas pesetas. Tamén podían ir nun
autobús que se chamaba A nosa terra ou coller
o barco que saía de Mera para A Coruña, pero
iso custaba moitos cartos, e o leite non daba
para tanto.
Conta Dorinda sobre aqueles anos os recordos
máis presentes, como cando a súa irmá fixo
unhas zapatillas cun caucho de tela e unhas
gomas para poder ir ao baile. Tamén recordara
ter que ir ao salón de Mera a levar todos
os meses dous kilos de millo que recadaba o
Estado como imposto. Sempre se lembrará do
faiado da súa casa en Lorbé, de ver a súa nai
chorando porque os ratos habían comido o

6

As Mulleres da miña vila

millo e non lles chegaba para comer.
Seu pai non foi á 2º Guerra Mundial, pero si foi
o seu home, que tivo sorte porque o mandaron
para casa por ter unha perna ferida. Algunhas
mulleres de Oleiros non tiveron a mesma sorte,
pois algúns dos seus seres queridos faleceron
na guerra.
María Dorinda é unha muller moi alegre, rise de
seguido. Cóntame que para ir ao colexio tiña
que firmar un papel ó cura, e que como os seus
pais nunca lle levaban agasallos ó cura, este
non lles quería firmar o papel. Daquela o seu pai
colleu o barco e foi pescar, tróuxolle unha boa
peza de peixe e el asinou.
A pesar de comer papas, tortas de fariña e
bolos de pan que facían unha vez á semana,
Dorinda nunca pasou fame, iso si, di ela:
“traballar, traballaba moito, tamén de vez en
cando xogaba ao ZIPILIN”.
En aqueles tempos as que máis traballaban eran
as mulleres, pois os homes adoitaban ir ao mar
e as mulleres facían todo o traballo da casa
e máis as labores da labranza. Moito chorou
Dorinda cando lle caeron dúas vacas pola
ribeira... Daquela dicíase que os homes debían
estudar e logo traballar, según dicían “os homes
son homes e as mulleres non serven para nada”.
“Menos mal que iso xa cambiou”, di Dorinda.

Tivo oito fillos. A día de hoxe vive na súa casa
en Mera. Ten 13 netos e 11 bisnetos aos que
convida a unha comida nun restaurante todos
os anos porque quere velos a todos xuntos. É
moi independente e algo mandona, sabe moi ben
que a xuventude de agora vive algo alocada
porque, segundo ela, “se lle deu todo feito e non
saben apreciar o esforzo e o valor das cousas”.
“O que temos hoxe é unha sociedade sen
respecto”, remata ela.
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Carmen Porto Pita

Por
Clara Arnaiz Álvarez
2º da ESO, IES María Casares
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Unha nena da
“carretera” nova...

U

n catro de xullo de 1936 na mesma
cama onde aínda a día de hoxe durme,
naceu Carmen. Foi unha nena marcada
polos acontecementos políticos e sociais que
desencadearon nunha guerra civil e posterior
ditadura.
Neste contexto desenvolveuse parte da vida,
marcada pola represión, sufrimento e falta de
liberdades individuais e colectivas, aspectos
todos eles agraviados polo feito de ser muller
e que sementaron nela a necesidade de loitar
polos dereitos non só da muller senón tamén
dos seus veciños.
A súa infancia estivo marcada por carencias
como a falta de roupa, calzado... que co paso do
tempo viuse aliviada pola emigración do seu avó
a Nova York.
Cando tiña seis anos empezou a escola, ía ao
colexio en Coruxo, unha unitaria na que non
había aulas mixtas.
Os seus recordos lévana aos recreos que
xogaban á mariola, aos agochos e ao pilla pilla;
e tamén lembra as longas camiñadas que facía
para ir á escola xunto coas súas zocas na man
cando chovía moito.
Como moitas rapazas da súa época, deixou a
escola aos quince anos, xa que tiña a obriga de
axudar na casa, tanto nos traballos domésticos

como nas labores da horta.
Nesta época aínda que non quería, foi obrigada
polos seus pais a ir a un taller a aprender a
coser e foi onde empezou a ser consciente das
limitacións que tiña como muller, xa que como
di ela na época practicábase un discurso de
reclusión da muller ao ámbito do fogar e de
submisión primeiro fronte aos seus pais e logo
fronte ao seu marido.
Os seus momentos de lecer non eran
moitos pero como ela recordara eran moi
aproveitados, estes sempre eran no Concello
onde ían a bailes de salón, momentos nos que
aproveitaban para poñerse as súas mellores
roupas. Algunhas veces tamén ían ao cine, onde
soñaban ca fantasía das películas americanas.
Xa na idade adulta casou e tivo dous fillos, a
súa vida cotiá limitábase á súa casa, coidar dos
nenos, dos seus entregos, facer a compra, a
comida e traballar na horta.
Foi nesta etapa adulta cando foi consciente de
todas as discriminacións que tiña polo feito de
ser muller, como non poder ir a un café soa,
saír cosas súas amigas, non poder abrir unha
conta no banco sen o permiso do seu home e
nin sequera vender un terreo herdado dos seus
pais.
Carmen cóntame que as cousas foron
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cambiando pouco a pouco, cando morreu
Franco, empezou a haber moita máis liberdade
ata o punto de que puido sacar o carné de
conducir sendo a 1ª muller en Santa Cruz en
telo, chegando a converterse na recadeira e
“transportista” da familia.
E que para a cidadanía en xeral e as mulleres
en particular este país deixou de ser gris e toda
aquela represión transformouse en ganas de
loitar para conseguir as necesidades que tiñan
como cidadáns. Foi nestas datas cando xunto
con outros veciños e veciñas de Santa Cruz
fundaron a Asociación de Veciños dende onde
loitaron para paliar as necesidades do seu
Concello como a construción dun novo colexio,
mobiliario para seu centro médico, etc...
Carmen dime que Oleiros hoxe é o é que
grazas a toda aquela xente que deixou moitas
horas da súa vida traballando pola mellora do
seu entorno e sempre con moita ilusión.
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María Luisa Armesto Miguel

Por
Marta Ferreira Meléndez
1º da ESO, IES María Casares

11

Máis rápido, maís
alto, máis forte,
máis...Luísa!

P

rólogo

Marta Ferreira Meléndez

Dende pequena os meus pais inculcáronme o
deporte como parte da miña educación. Cada
vez que tiñamos un momento libre ou nos íamos
facer sendeirismo, ou corríamos pola praia ou
andábamos en bicicleta, en fin, o caso era non
pararse... ou... iso cría.
Onde eu vivo, Oleiros, organízase a Carreira
Popular Santaia, que se programa desde fai
moitísimos anos. Eu corro nela dende que
era moi pequena e recordo que había unha
corredora que sempre participaba.
Sorprendíame que nin a miña avoa, nin as miñas
tías, nin a miña nai participasen, pero eu estaba
decidida a seguir facéndoo ata facerme moi
maior.
Cando a vía subir ao podio, dicíame, que un día
íalle a preguntar porque corría, e si ela sentía o
mesmo que eu.
O día que o meu profesor propúxome participar
neste concurso, pensei, pois... Que mellor para
saber dunha vez por todas, por que “ela” segue
dedicando tanto tempo, a isto de correr? E
púxenme “ao choio”.
Conseguín o seu teléfono e chameina... debo
dicir que a súa voz e a súa forma de falarme
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eran tan agradables, foi tan doce... transmitía
tanta confianza que me van perdoar que utilice
o atuamento para dirixirme a “ela”.
Pero, quen é ela?

Entrevista
Como te chamas?
Pois me chamo María Luisa Armesto Miguel.

Que nos podes dicir de ti?
Pois nacín o 2 de decembro de 1950, nós fomos
cinco irmáns, catro chicas e un mozo. Todos
axudábamos na casa. Recordo que eu tiña que
limpar o po, algo que non me gustaba nada.
Naquela época, todos os nenos xogábamos na
rúa e despois do cole a nosa actividade extra
escolar era xogar na rúa. Non practiquei ningún
deporte de forma regular, ata que cumprín os
14-15 anos. Os meus inicios prodúcense porque
participei nuns xogos escolares, gustoume tanto
o ambiente que rodeaba o campionato, a xente
era tan agradable que ao final engancheime. Os
meus pais preto do Porque de Santa Margarita
e eu adestrábame en Riazor, que tiña ao redor
do campo unhas pistas de atletismo. Foi alí onde
empecei a miña vida como corredora.

Cóntanos un pouco se naquela época ser
muller e corredora era algo raro, é dicir,
se a xente vos miraba raro. Acórdaste
dalgunha anécdota que nos axude a velo?
Como che dixen, nós adoitábamos adestrar
no estadio. Dentro todos eramos iguais, o
problema era cando saiamos correr por fóra
ou nalgunhas carreiras. Os homes mirábannos
e adoitaban dicir comentarios como que a
muller estaba feita para coidar a casa. Víannos
coma se estivésemos facendo algo que nos
convertía en homes. Pero non só eran os
homes, as mulleres tamén adoitaban facer
comentarios. Había algunhas que dicían que
o atletismo nos “masculinizaba”, en fin, había
quen dicía que ao correr facíanos sobresaír o
xemelgo, iso non é así... debo dicir que sempre
estiven ben orgullosa das miñas pernas.

Nas olimpíadas de 1948 en Londres, foi
protagonista a atleta holandesa Fancina
Elsje Blankers Koen, que conquistou
catro títulos olímpicos, se lle digo
que a alcumaron como “la ama de casa
voladora”... Que lle parece iso?
Era unha época complicada, a muller tiña
que dedicarse á casa e a coidar ós fillos.
Había poucas mulleres que se dedicaban a
isto, ademais en canto tiñan noivo ou se
casaban, a presión familiar facíaas abandonar.
Eu tiven sorte xa que na miña vida apareceu
un home que soubo respectar a miña gran
afección. O meu marido Eduardo, foi un gran
atleta ata non fai moito...Nalgunhas probas

non se podía participar porque dicían que
non tiñamos capacidade física para soportar
tales esforzos. Pero isto pasou no deporte, na
universidade, na miña vida laboral e hoxe en día
esa discriminación segue existindo. Homes e
mulleres deben ser iguais.

Perdoa, pero hai algo que non entendo,
estou falando cunha muller que correu
dende pequena, xa que no ano 1968,
conseguía saír na prensa polos seus éxitos,
corría os 800 metros en 2 min.27 seg.
2/10 no ano 1992, sae na prensa que tiñas
o récord no maratón de Valladolid desde
1984, con 3 horas 13 minutos, campioa
galega en 1985, campioa de veteranos de
gran fondo en 1988, campioa de España de
800 metros veteranos en 1985, corre o
Maratón de Calviá en 2 horas, 57 minutos,
59 segundos, consegue quedar 3º nos IV
Campionatos Europeos de 1985... Que nos
falta?

Ben, conseguiu todos estes triunfos, supúxome
moito esforzo. Preparar un maratón require
un adestro moi duro, moitos quilómetros, moita
constancia. Eu hei ter sorte, fun nai de tres fillos,
traballei como funcionaria de Facenda, pero
contei coa complicidade da miña familia. A eles
sempre lles gustou facer deporte. Gran parte do
meu éxito, débollo a eles. Os meus fillos sempre
me viron correr, algo que non ocorreu cos
meus pais. Eles nunca me viñeron ver. Todos os
fins de semana había probas, nós adestrábamos
3 días, e os sábados íamos competir e o
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domingo íamos rodar polo monte. A primeira
vez que me viron os meus pais, foi con motivo
de paso da Antorcha Olímpica de Barcelona,
polas rúas da Coruña, algo que se me permitiu
en recoñecemento á miña dedicación e triunfos
ao Atletismo, pois o meu pai só me dixo... “non
corres mal”, é certo que nunca me impediron
facer deporte, pero tampouco colaboraron
moito.

Hai pouco recibiu un premio da Federación
Galega de Atletismo, para premiar a súa
achega ao deporte na comunidade Galega.
É un premio pola miña antigüidade, máis que
por méritos, premiáronme pola miña dedicación
ao atletismo durante tantos anos. Intentábase
premiar ás primeiras mulleres que fixeron
deporte en Galicia
Es demasiado modesta. (Risas)

Logo de tantos anos, ¿por qué segue
facendo deporte?
Pois sigo igual que cando empecei, fai xa uns
anos. Recordo cando fixen o meu primeiro
maratón por debaixo das 3 horas. Cando
entrei na meta foi como comerme o mundo,
sénteste por encima de todo, foi unha sensación
marabillosa. Vivir o atletismo non é adestrar
para competir senón gozar correndo.

É certo que os deportistas ven a vida
doutro xeito?
Creo que si. É unha vida máis sa e con menos

14

As Mulleres da miña vila

vicios porque a actividade condiciónate.
Ademais, formamos un grupo de complicidade,
todos os deportistas somos iguais, non existe
discriminación.

Pero agora son eu a que me pregunto:
Marta, logo de falar con María Luisa
Armesto, que podo dicir?
Pois que lle agradezo o tempo que me dedicou.
Que grazas a ela, moitas mulleres viron que
se pode ser muller e deportista, que se pode
compaxinar familia, traballo e deporte. O
problema non é ser home ou muller, todos
somos seres humanos e por certo, eu tamén
gozo correndo... tal vez... eu sexa coma ela de
maior... tal vez...

Ana Acosta Puente

Por
Pablo González-Carreró Acosta
1º da ESO, IES María Casares
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Da montaña lucense á
beira do mar en Oleiros

C
M

omo sabes, o día 8 de marzo
conmemórase o Día Internacional da
uller e necesito que contestes a unhas
cantas preguntiñas...

Vale, de acordo. Empeza cando queiras.

Podes contarme un pouco onde naciches e
como foi a túa infancia?
Eu nacín nun pobo de Lugo, chamado Becerreá.
O meu pai traballaba nunha notaría e a miña
nai na casa. Pasou toda a súa vida facendo as
tarefas do fogar, coidando de nós, que somos
catro irmáns, dous homes e dúas mulleres.

Facía a túa nai diferenzas entre os fillos
homes e as mulleres?
Querendo non, dende logo. Pero si pensaba
que as nenas deberíamos saber facer cousas
“de mulleres”, como limpar, coser, facer as
camas ou cociñar. A eles non lles dicía nada
de aprender esas cousas, debía pensar que ían
encontrar algunha muller que o fixera por eles.

Deixáronche estudar o que quixeches ou
intentaron que te dedicaras a algo “propio
de mulleres”?
Eu decidía o que estudaba. Nunca intentaron
convencernos de facer algo que non nos
ilusionara. Eu tiven moita sorte cos meus pais.
A outras amigas aconvencíanas para que fosen
mestras ou enfermeiras, que eran traballos
moi de “mulleres”. Curiosamente eu son hoxe
profesora, pero porque quixen, que quede claro.

16

As Mulleres da miña vila

Crees que poderías traballar en calquera
cousa, ou discriminaban nos teus tempos ás
mulleres nos traballos?
Depende. Algúns traballos eran imposibles para
as mulleres. Non había taxistas, nin condutoras
de autobús, dicíase aquilo de “muller ao volante,
perigo constante”, nin policías nin soldados
que eran consideradas “marimachos” só por
intentalo. Tampouco había xuízas, nin avogadas,
nin outras moitas profesións nas que hoxe
somos maioría.

Sentiches algún vez discriminación no teu
traballo?
Non, creo que non. Sentín algunhas veces que
os homes se cren superiores ás mulleres en
todo o que fan, que prefiren que o director do
colexio sexa un home, que pensan que unha
muller non pode ser guapa e intelixente á vez,
pero en fin, todo iso vaise superando cos anos.

Dende cando vives en Oleiros?
Eu vivo aquí dende que casei, hai xa moitos
anos. Encántame Oleiros e a xente de aquí.

Tes fillos?
Teño unha filla e un fillo, dous adolescentes que
estudan no instituto María Casares.

Tendo un neno e unha nena, ¿podo
preguntarche se os educas igual aos
dous?

Igual non, porque eles son moi diferentes de

carácter, pero dende logo que non ten nada que
ver que sexan de distinto sexo. As tarefas que
fan na casa (poucas os dous) son as mesmas,
e cando xogábamos con bonecas ou ao fútbol,
pois tamén practicábamos todos. Sempre
líamos os mesmos contos, agora xa non, claro,
porque cada un deles ten os seus gustos. Pero
eu nunca os manipulei nese sentido.

Dixeches que es profesora, Cómo ves aos
rapaces agora?
Pois non moi ben, a verdade. Hai algunhas
rapazas que se deixan manipular polos seus
mozos, visten como din eles, saen só con eles,
cando eles non están elas quedan na casa...
Non me gusta moito o que noto no instituto.
Traballo no medio rural e ao peor as cousas
non son iguais que no teu centro, por suposto
intentamos que iso non ocorra, o mellor que
podemos facer é educar en igualdade, tanto na
casa como na escola.

Podes contarme algo especial relacionado
co día que estamos a celebrar?
Si claro, teño unha historia moi bonita dunha
nena que foi alumna miña hai moitos anos.
Vivía nunha aldea e viña facer administrativo
(Formación Profesional) ao instituto onde
traballaba eu. Tiña un problema enorme para
ir ata o centro, porque a súa parálise cerebral
impedíalle andar. Viña nun taxi ao centro e
subíana entre dous compañeiros á clase (non
había nin ascensor). Estudaba moito e era

moi lista, quería traballar de maior, pero os
seus pais, que eran moi boa xente pero case
analfabetos pensaban que o único que podía
facer a nena cando rematara o instituto era
quedar na casa. Pelexamos moito tanto os
profesores coma ela. Conseguímoslle unha
cadeira de rodas, que non tiña para que se
manexara ben polo centro. Ao pouco tempo os
seus pais, cun grande esforzo, compráronlle
outra para a súa casa (houbo que asfaltar
o camiño porque non podía chegar ata a
casa con ela). Despois de rematar os seus
estudos, cunhas notas excelentes, preparouse
na casa unhas oposicións para bibliotecaria e
sacounas e traballa dende hai moitos anos e
está feliz. Casou e mercou un piso e adaptouno
para ela. Cando a vin despois de moitos anos
de estar no instituto, leveime unha das máis
grandes alegrías da vida relacionadas coa miña
profesión na que levo xa máis de 25 anos.

Imos ir rematando, que seguro que tes
moitas cousas que facer....
Sempre hai cousas que facer: o traballo, a casa,
os nenos, os cans... pero moito mellor se todo
iso o facemos entre todos, así teremos máis
tempo para outras cousas, non cres?

Claro que si, moitas grazas por este rato.
Grazas a ti rapaz, paseino moi ben contigo. Ata
sempre.
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Álida Sánchez Cajigal

Por
Patricia Carreira Sánchez
1º da ESO, IES Miraflores
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Álida

H

ola, son Álida Sánchez Cajigal, teño
81 anos e esta é unha pequena parte

da miña vida.

Naceu o 19 de febreiro no ano 1933 en Mera,
Oleiros. É filla de Ramona Cajigal Santos e de
Manuel Sánchez González, os dous nacidos e
falecidos neste mesmo municipio. Ramona naceu
en Lorbé e Manuel en Mera.
Ela é a maior dos 8 irmáns e é a tía da miña nai,
polo que ven sendo a miña tía avoa.
Comezou a estudar ós 7 anos, a súa escola era
pola mañá e pola tarde pero ela só ía pola mañá
por que tiña que axudar nas tarefas da casa. A
súa escola era só de nenas e naquel tempo nas
escolas non deixaban falar galego.
Polas tardes axudaba cos animais levando a
pastar a unha vaca chamada Serafina, tamén
recollía auga do pozo, coidaba ós seus irmáns
cando a súa nai estaba traballando e axudaba
ao seu pai a limpar a súa chalana. Todo isto
facíao con 7 anos. No seu tempo libre saltaba
á corda, xogaba ó “pilla-pilla” e ao “escondite”
pero nunca tivo bonecas.
Parou de estudar aos 14 anos, despois comezou
a axudar a coser as redes de pesca do seu pai.
Aos 19 anos, no ano 1952, emigrou a Venezuela,
antes dela o seu pai, alí estivo na casa dunha
tía atendéndoa ata que se casou e tivo 3 fillos.

Pouco a pouco todos os
seus irmáns fóronse a
Venezuela onde casaron
e tiveron fillos. No ano
1993 Álida regresou á
Coruña co seu marido onde
actualmente vive nunha
casa de Breixo, Oleiros.
Como todos os seus
irmáns tiveron fillos e eran
8, ata o ano 2011 a familia
tivo 5 xeneracións.
Como conclusión,
Álida comezou a ver
as diferenzas entre as
mulleres e os homes cando
naceu o seu 3º irmán, que
foi un varón. O irmán xa
tiña unha bicicleta para
desprazarse e non facía
tantas tarefas da casa
como Álida. Os dous
últimos irmáns tamén foron
varóns e a diferenza que
Álida notou entre eles e
elas foi que eles tiñan os
estudos completos e case
non realizaban ningunha
tarefa na casa.

Grazas pola vosa atención.
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María Santos López

Por
Sandra Pillado Muriel
1º da ESO, IES Neira Vilas
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María Santos:
As mulleres da
miña vila
A

protagonista desta historia é
Santos.

María

Cando era pequena ía a escola, como todas as
nenas. Cando chegaba á casa tiña que traballar,
“...non é como agora...” comenta, pois ela tiña que
facer o traballo da casa e ir á leira a plantar.
Cando había momentos de ocio, xogaba cunha
pelota de papel e aos agochados. Algunhas
veces ía á casa dunha veciña e xogaba ás
cartas.
Como anécdota da súa infancia, recorda que
tiñan unha vaca, e como ela mesmo di, “...era
máis señorita ca nós...”. Había que ir a buscarlle
herba, e tamén había que escollerlla. Había que
darlle auga clariña...non podía tomar da outra...
era moi señorita.
Con 14 anos empezou a traballar nunha
conserveira, pero na súa época, como ela
mesmo di, “...con 7anos ao mellor xa había
que traballar pola leira adiante...”. Despois foi
traballar carretando feixes na cabeza polo
acantilado arriba. Por unha peseta ía toda a
tarde ou toda a mañá!. Ían polo mar, ata pasar
do Castelo, e tiñan unha chalana máis pequena,
carretaban as parrochas ata a veira, e logo
poñíanas unha cesta para levar na cabeza, e
carretábanas.
Tamén tiña que poñer patacas, ir a coller

verdura, tiña que...pero todo coa man!, non
como agora, que hai tractor ou unha vaca para
traballar, pero na súa época non.
Ao baixar a marea ían a praia a coller algas
para botarllas como abono á leira, onde poñían
as patacas. Cada un deles ía e xuntaba aos
poucos, e despois no acantilado, cada un collía
o seu feixe, suxeitábanse ben, colocábanse cun
pano na cabeza, e carretábanse. Ela ía á ribeira
(chamábanlle ribeira) co feixe na cabeza, eran 3
ou 4 e carretábanos para arriba, cara a casa.
En Santa Cruz, no verán, vivíase moi ben.
Íase na chalana a pescar, collíase nécoras,
percebes...e vivíase de marabilla, mellor que
cando chegaba o inverno.
Naquela época, no verán, moita xente ía a
traballar ao pasar As Torres, e ela tamén foi, e
tamén ao Castelo.
Ao Castelo tamén ían os rapaces que eran
orfos da guerra, e era o traballo que facían.
Carretaban por unha peseta todo o día.
E despois de esa época xa se dedicou máis a
traballar na casa que fora.
Había un río moi grande no que as mulleres
ían a lavar a roupa, non había lavadora como
agora, levaban unha banqueta e poñíanse todas
ao redor. Despois, xusto ao lado había un campo
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moi grande onde botaban a roupa a clareo.
Na súa época as mulleres tiñan que facelo todo.
Os homes ían ao seu traballo, ao mellor tiñan
que ir A Coruña e ían a pé, ían ao seu traballo,
pero tamén era o único que facían. Claro que
había diferenzas, sempre as houbo, comenta ela.
Pensa que hoxe segue habendo diferenzas, non
tantas como na súa época, xa que nas familias
quen “gobernaba todo” era o home. Claro que
segue habendo diferenzas entre o home e a
muller, comenta ela, pero di que a muller é máis
intelixente.
María Santos, xa apunto de cumprir os 82
anos, segue traballando. Ela ocúpase da leira,
coida ao neto, fai a comida...Como ela di “...aínda
sigo traballando...”.
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Mercedes Fernández Arza

Por
Aroa López Vizcaíno
1º da ESO, IES María Casares
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A súa vida
como muller

E

n que ano naciches?

En 1945, o 11 de abril de 1945, ou polo
menos é o que din no Rexistro Civil, pero
pode que nacera un día ou dous antes. Porque
nesa época non eran moi estritos coas datas
de nacemento cando te inscribían, ás veces
tardaban semanas en ir a inscribirte e para non
ter problemas dicían que facía un día ou dous
que naceras.

Como era a túa forma de vida?
Como era a túa vida aos 16-17 anos,
parécese en algo á de agora?
Pois a miña forma de vida era axudar aos meus
pais e irmáns e cando podíamos xogábamos e
despois xa un pouco maiores íamos aos bailes.

Na época de posguerra, pasábamos moita fame,
foi unha época moi difícil.

Aos 16 anos empecei a traballar, a miña vida
non se parecía en nada á de unha rapaza de
16 anos de agora, éramos xa coma adultos,
traballábamos, axudábamos na casa e se
quedaba tempo a fin de semana íamos dar unha
volta coas amigas e algunha vez ao baile.

Puideches ir á escola?

Discrimináronte algunha vez?

Puiden estudar o básico, éramos unha familia
grande e moi humilde, son a pequena de nove
irmáns, os meus pais só nos deron os estudos
básicos, non había diñeiro para os máis e había
que axudar na casa a traballar.

Pois supoño que si, máis dunha vez, pero
naquela época non pensabas niso, eras unha
muller e polo tanto tiñas que facer moitas
cousas que os homes non tiñan que facer,
e outras que eles si facían ti non podías por
ser muller. Por exemplo, eu tiña que servirlle
a comida aos meus irmáns e cociñar para
eles, os homes non facían as cousas da casa,
tíñamos que facelo as mulleres. Nos tampouco
podíamos saír como facían eles, tíñamos que
estar pronto na casa, eu cando levaba xa varios
anos sendo noiva do teu avó, cando saiamos
os domingos tiña que estar pronto na casa, e el
acompañábame, deixábame na casa e despois
el saía cos seus amigos ata a hora que quería
porque coma é un home non lle puñan hora
para estar na casa.

En que época naciches?

Que facías na casa?
Tiñas que ir lavar ao río?
Na casa tiña que axudar coas labores dende
moza e cos animais, alí tiñamos que ir lavar
ao río, na casa non había auga corrente, había
que carretala con caldeiros dende a fonte, e
a roupa lavábase no río, tanto en verán coma
no inverno, fixera o frío que fixese, aínda que
che doesen as mans do frío. Tamén axudaba
coidando dos sobriños maiores, ao ser a
pequena meus irmáns maiores xa tiñan fillos e
cando eles marchaban a traballar eu coidaba
deles, ate que empecei eu tamén a traballar.
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Cando casaches traballabas na casa ou
fóra?
Cando casei deixei de traballar fora porque o
meu marido non quería, o que quería era que
quedara na casa para atendelo e para ter fillos.

Cambiou moito Oleiros nestes anos?
Si cambiou, agora Mera xa non é aquel pobo
mariñeiro que só vivía do mar e da agricultura,
que ir a Coruña era case unha excursión. O
pobo medrou moito, hai máis servizos, escolas,
institutos... O Concello ten moitos servizos para
os cidadáns, a vida agora é moito máis sinxela
nese sentido, aínda que estamos a pasar unha
mala época porque hai moi pouco traballo e
parece que as cousas non se van arranxar
pronto, pero hai moitas comodidades que antes
non había.
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Dolores Illanes Fernández

Por
Sofía González Pérez
2º da ESO, IES María Casares
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Vida dunha
muller
Traballadora
D

olores “Lola” Illanes naceu en Cabreira en
1938. Viviu alí durante a súa infancia, casou
e tivo dous fillos, e pasou gran parte da súa vida
en Santa Cruz, de onde era a familia do seu
marido.
A casa onde se criou Lola era moi sinxela, como
todas as demais daquela época. A cociña tiña un
espazo xusto para cociñar e poucos utensilios,
non había baño, e para asearse utilizaban unha
toalla. Os veciños coñecíanse entre eles e tiñan
unha boa relación. Na súa aldea había bastantes
casas e vivía bastante xente, xa que as familias
eran numerosas.
As mulleres desempeñaban diversos traballos,
dentro e fóra da casa. Por exemplo, a súa nai
era panadeira, pero tamén traballaba facendo
as cousas da casa. Pero os homes só facían
traballos fora da casa.
Poucas mulleres tiñan estudos, só sabían o
básico. Aos irmáns de Lola pagábanlles unha
pasantía, mentres que as irmás e ela ían poucas
veces á escola. Non había moito tempo libre,
pero os domingos pola noite ían bailar.
Lola di que na época non se cría que había
inxustizas contra os dereitos das mulleres,
porque parecía normal que as mulleres non
tivesen estudos, que traballasen moito, etc. Sen
embargo, si que había limitacións, xa que as
mulleres tiñan pouca vida social, debido a que
traballaban moito.

Agora pensa que a sociedade mellorou nalgúns
aspectos pero que tamén empeorou noutros.
Antes había liberdade de camiñar pola rúa sen
perigo, incluso as portas das casas quedaban
abertas e podía entrar calquera, porque había
respecto.

A infancia de Lola
A nai de Lola tiña sete fillos, contando Lola, e
precisou axuda para coidalos porque tiña que
traballar. As rapazas máis novas quedaban coa
nai (entre elas Lola) e os rapaces máis maiores
coa avoa.
Tiñan moi pouco tempo libre, e poucas veces ían
á escola. Nela aprendían moi poucas cousas: a
sumar, a restar, a multiplicar, a ler e a escribir.
As dúas irmás alternábanse, unha ía á escola e
a outra dedicábase a facer tarefas domésticas
como limpar, cociñar, comprar e muxir as vacas
e a cabra que tiñan. Os días que ía á escola, a
mestra levábaa a súa casa ata que a recollía
unha moza que á coidaba. Ás veces xogaban as
dúas irmás no patio e na horta da casa.
Máis adiante comezou a ir a clase para aprender
a coser. Unha das cousas que non esquecerá
foi un accidente que ocorreu cando estaban ela
e a súa compañeira en clase de costura. Un día
pola mañá, o panadeiro achegouse polo lugar.
Ía nun cabalo para repartir o pan, o cabalo
enfureceuse e as rapazas comezaron a correr.
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Lola sen querer, empurrou á súa compañeira
que levaba unhas tesoiras na man. Ao caer
cravouse as tesoiras no ombro e comezou
a sangrar. A mestra colleunas e dirixiuse á
estrada para ir ó médico. Por alí pasaban uns
soldados nun camión e leváronas ó médico. A
ferida non foi grave e recuperouse pronto, pero
Lola sentiuse culpable.

En Santa Cruz
Cando tivo idade suficiente, Lola dedicábase a
coser nas casas, ás que ía pola mañá e volvía xa
de noite.
Coñeceu a Paco, co que casou e mudouse
a Santa Cruz. Alí tamén ía coser ás casas,
ademáis de realizar as tarefas domésticas.
Pouco tempo despois de casar, tivo o seu
primeiro fillo, Javier e deixou o seu traballo
para coidalo. Un ano despois, tivo un segundo
fillo, Toñito. Os dous comezaron a ir á escola
aos tres e dous anos respectivamente. Eles
non facían tarefas domésticas, facían os seus
deberes e xogaban cos amigos no patio da casa
ou na rúa.
Paco era mecánico naval e faleceu dunha
enfermidade descoñecida que colleu no seu
lugar de traballo. Paco só tiña 48 anos cando
morreu e os seus fillos aínda eran moi novos.
Tras a morte do seu marido, Lola abriu unha
mercería, na que tamén cosía prendas para
vender e facía arranxos.
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Anos despois, volveu casar. O seu marido,
Alfredo, era o dono dunha empresa de
autocares. Mudáronse á Coruña, onde hoxe
seguen vivindo, aínda que pasan gran parte
do seu tempo nunha aldea chamada Ambroa,
cerca de Betanzos, onde coidan da finca e onde
cultivan froitas, verduras e hortalizas.

María Olga Hilda Llousas Llousas

Por
Clara Inés García López
1º da ESO, IES Miraflores
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María
Olga Hilda
Llousas
C

hámome Clara Inés e son de Inás. Teño
12 anos e o instituto ó que vou é o IES
Miraflores. A muller que vou a entrevistar
chámase María Olga Hilda Llousas Llousas. Ten
85 anos e é de San Pedro de Nós.
A historia de María Olga. Naceu en Cuba no ano
1929. Estudou alí e con 24 anos retornou coa
súa familia a Galicia, en concreto, a Ribeira de
Piquín (Lugo). Eran 4 irmáns, 2 mulleres e 2
homes. Ela era a irmá maior. Agora soamente
quedan ela e a súa irmá. O seu pai era o alcalde
de Ribeira de Piquín e estivo preso uns anos.
Cando saíu do cárcere veu a Oleiros porque
un familiar seu vivía aquí. Gustoulle o sitio e
comprou unha casa en San Pedro de Nós, onde
actualmente vive María Olga.
Cando ela ía á igrexa, como viña de Cuba, ríanse
dela por falar en castelán. Entón, aprendeu
a falar galego. Como tamén ía arranxada ao
colexio coa súa carteira, ríanse dela, e deixou
a carteira unha noite no colexio e roéronlla
os ratos. De pequena xogaba á corda, á pita
cega....…
Ela, ao ser a irmá maior dos catro, mandáronlle
aos seus pais axudar na casa aos dez anos.
Olga contoume a seguinte anécdota:
O home que vivía na casa antes que eles
non quería que os falanxistas o levaran ó
cárcere, de maneira que cando ían a por
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el, escondíase nun escondite secreto que,
aínda agora, segue alí, na planta superior
da casa.
A discriminación que padecían as
mulleres naquela época.
Cando se casaban, os homes mandaban na
casa, facían as xestións de documentacións...
Elas eran as que facían todas as tarefas da
casa, cargaban cos pesos do campo e coidaban
dos seus fillos. Aprendían a coidar da casa de
pequenas.
Fin.

Carmen e Ana

Por
José Iglesias Garrido
1º da ESO, IES María Casares
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A historia das mulleres
do concello de Oleiros.
carmen e ana

o ambulatorio de Santa Cruz encóntrase
Ana, de 80 anos, agardando ser atendida
polo seu médico de cabeceira, cando chega a
súa amiga Carmen, de 77 anos, e póñense a
falar as dúas.

N

Carmen: Ben, polo menos ti aínda fuches á
escola, eu non puiden ir porque quedaba moi
lonxe e como non había medios de transporte
e os meus pais non me podían levar pois non
aprendín a ler nin escribir.

Carmen: Hola Ana, qué tal estás?

Ana: Grazas a Deus que eses tempos pasaron,

Ana: Non aguanto dos cadrís, xa sabes que,
despois de toda unha vida traballando, dóeche
todo, así que esta mañá erguinme, arranxei
un pouco a casa, prepareille o almorzo ao
meu marido, que xa sabes ti que non sabe
nin quentar unha cunca de leite e vinme ao
ambulatorio.

Carmen: Ao meu home pásalle o mesmo, se eu
non estou na casa pasa todo o día sen facer
nada, nin sequera come ata que eu chego. Eu
sempre lle digo: tes que aprender do teu neto,
que casou o ano pasado e sabe facer de todo;
na súa casa é el quen fai a compra e cociña,
e téñoo visto pasar a aspiradora e máis a
prancha. En fin, que sorte teñen agora as
mulleres.

Ana: Si, agora, polo xeral, repártense o traballo
entre a parella e non como antes, que todo o
facía a muller, pero penso que tamén é pola
educación. Na miña casa éramos tres irmáns e
os que estudaron foron os meus dous irmáns.
Eu fun á escola de pequena, pero dende os 10
anos tiven que deixar a escola para axudar nas
labores da casa.
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aos meus netos o autobús escolar recólleos
diante da súa casa para levalos ao colexio, e iso
é unha marabilla, sobre todo no inverno, que
aquí dura moitos meses.

Carmen: Canto cobras de pensión?
Ana: Unha miseria, danme a non contributiva,
uns 400 euros. Ben, xa sabes que eu non
traballei porque casei moi nova, aos 18 anos;
despois viñeron os fillos e xa me dediquei aos
pequenos e á casa.

Carmen: Mira eu tampouco traballei, non por
culpa dos fillos que xa sabes que non teño fillos,
senón porque o meu home nunca me deixou
traballar fóra da casa. Dicía que a muller tiña
que estar na casa e que xa se encargaba el de
gañar diñeiro dabondo para os dous. A min
teríame gustado ter un traballo e gañar o meu
diñeiro, pero nestes tempos non era doado para
a muller.

Ana: Agora, grazas a Deus é distinto. Mira,
mesmo hai presidentas, como a Merkel, que
manda nun país moi poderoso. Por certo, a quén
vas votar nas europeas?

Carmen: Aínda non o sei, ao mellor nin vou
votar porque co que se oe dos políticos, pra
qué?

Ana: Eu tampouco sei a quen votar, pero vou
votar seguro. Lembro os tempos en que a
muller non podía votar e agora que podemos
facelo eu non falto a ningunha elección.

Carmen: E cando remates, volves en autobús?
Ana: Non, vénme buscar a miña neta co seu
coche. Se queres xa vés connosco. Cómo me
houbera gustado a min saber conducir, pero na
miña casa nunca se deu esa posibilidades porque
xa conducía o meu marido.

Carmen: Eu tampouco teño carné de conducir.
Entón se me esperas xa vou convosco.
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Elida Rodríguez Ferreño

Por
U xía Serra Siso
2º da ESO, IES María Casares

34

Elida: Muller Activista
Social

I

Infancia

En que época naciches?
Na década dos 60
A que xogabas cando eras pequena?
Xogaba na rúa, a xogos de nenos como era
subir ás árbores, construír cabanas, andar en
bici. Pero sempre en pandilla e na rúa.
Estudaches na túa infancia?
Comecei aos catro anos nunha unitaria en
Coruxo (Sta. Cruz), onde estudábamos todos
xuntos de 4 a 11, separados nenos e nenas.
Normalmente comezábase aos 6, pero como
miña nai traballaba comecei antes. Ía cos meus
irmáns maiores.
Axudabas nas tarefas da casa?
Sí, sobretodo coidando ós meus irmáns máis
pequenos e tamén realizando labores da casa
por ser nena. Meus irmáns non tiñan que facelas.

Xuventude
Como era un día normal na túa xuventude?
Era ir a xogar á escola e despois xogar na rúa
cos amigos. Os fins de semana quedaba cos
amigos, sempre en pandilla. Estabamos pola
zona, excepcionalmente íase á Coruña ao cine.

Traballabas na casa ou fora da casa?
O traballo da casa non me gustaba e se podía
“escaqueaba”. Ata os 18 anos, cando comecei
na universidade non traballei fóra da casa.
Non era un traballo oficial, senón dando clases
particulares a nenos, sobre todo no verán, que
me permitían aforrar cartos para pagarme os
estudos e para os meus gastos.
Casaches?, A que idade?
Si, casei fai uns anos, pero primeiro vivín en
parella dende os 23 anos.

Preguntas xerais
Que estudaches e a qué te dedicas?
Son educadora social pero exerzo como
animadora social
Sobre quen recaen as labores domésticas na
casa?
Compartimos labores domésticas
indistintamente.
En que actividades (sociais, culturais...)
participas ou participaches?
Na asociación ecoloxista Biotopo e na A.VV.
Santaia
Que facías nelas?
Organizar dende a directiva tanto en Biotopo
con actividades desenvolvidas na natureza
como na Asociación de Veciños Santaia con
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actividades culturais, como a Semana Cultural
e outras, que aínda sigo facendo na actualidade.
No comezo tamén se organizou un grupo de
teatro.
Había moitas mulleres nestas asociacións?
Na A.VV. Santaia na directiva hai máis ou
menos a mesma representación pero á hora de
traballar participaban máis mulleres. En Biotopo
o grupo era máis equilibrado, tanto na directiva
como á hora de traballar.
Cales son as túas actividades de ocio?
Gústame saír ó campo e disfrutar da natureza,
a fotografía e viaxar, cando podo. Tamén
aporreo a guitarra.

Discriminación
Sufriches discriminación por ser muller?
Sufrina nas miñas carnes, quizais de pequena
na casa tendo que facer tarefas que meus
irmáns por ser homes non tiñan que facer. Na
actualidade non a sufro pero si que a vexo.
En que actividades participas?
Fun membro da directiva de grupos ecoloxistas
organizando diversas actividades.
Favorece a situación actual a independencia da
muller?
Non favorece xa que se encargan das tarefas
domésticas e a situación non favorece a

36

As Mulleres da miña vila

conciliación familiar, de feito non existe dita
conciliación. A muller é coidadora universal,
xa que é ela a que se encarga do coidado dos
nenos, dos vellos e dos enfermos, pero o que si
que existen son grandes diferenzas salariais.
En que se diferenza de cando eras pequena?
Hoxe os homes comparten as tarefas, antes
non ían ao súper e á miña nai chamábame a
atención a min porque o meu home fregaba os
cacharros. Avanzouse moito. A incorporación
ao mundo laboral fai que o traballo sexa dobre,
dentro e fóra da casa. Na educación dos nenos
avanzouse moito, cambiou pero non o suficiente.
Agora é mellor, igual ou peor?
Mellor nalgunhas, igual noutras e nalgunha vai
ser peor.
Antes as mulleres podían ter un negocio ou
conta bancaria propia?
Cando eu era pequena non podía ter negocio
nin conta bancaria sen permiso dos seus homes.
Eu non o vivín. Calquera tema tiña que pedir
permiso. Iso cambiou coa democracia.
Antes as mulleres podían herdar cousas
equitativamente igual ca os homes?
Non sei, habería que preguntarlle a algún maior.
Na miña época de adulta é equitativo o reparto.

Houbo algún acontecemento importante no ano
no que naciches?
Non son consciente, boa colleita de viño din.
Na túa época había máquinas como televisor,
lavadora... etc?
Na miña casa a tele chegou cando tiña cinco
ou seis anos, antes diso íamos ao bar. Despois
algúns veciños viñan á nosa casa ver o parte. A
lavadora chegou máis tarde, miña nai ía ao río,
á praia e lavaba tamén no lavadoiro da horta.
Antes escoitábase moito a radio.
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Josefa Sánchez Vilachán

Por
Carlos Castellanos Castro
1º da ESO, IES María Casares
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Entrevista a Pucha: “Os
logros das mulleres
anónimas nos movementos
veciñais”

B

oas tardes
Boas tardes

Hola, cómo te chamas?
Pois mira, chámome Josefa Sánchez VIlachán,
normalmente os amigos chámanme Pucha, de
Pepa pasou a Pepucha e acabou en Pucha.
Sempre viviches aquí?
Non, casei e por amor vin vivir aquí, antes isto
era moito máis pequeniño, coñecíamos a todos
os veciños, eran unhas cantas casas por aquí
porque era un pobo mariñeiro e por alá non
había nada.
Tiñades que desprazarvos a outro lugar
normalmente?
A Oleiros, a capital do Concello, tiñamos que ir
alí a todo, incluso ó médico tiñamos que ir, pero
vamos a ver, ¿por qué non podemos ter aquí un
médico? Aínda que non veña sempre que veña
uns días á semana a consultarnos e empezamos
a xuntarnos e esiximos que viñera, buscamos
un local no porto, onde está a gasolineira, un
local pequeno pero onde poderá vir ese señor,
quería un adianto claro, porque non tiñamos que
desprazarnos a Oleiros.
Cando se formou este movemento?
Este movemento formouse coa democracia,
despois da transición xa comezaron máis
movementos veciñais, eu aínda era moi nova e
chegara ó pobo hai pouco pero todos tiñamos

inquietudes. Entón, ó formarse a asociación
foi medrando porque veu xente a vivir aquí e
entón dixemos, hai que esixirlle ó Concello que
nos faga un Centro Social onde reunirnos. E así
tiveron reunión co alcalde no Concello, ó final
fíxose un en tódalas Parroquias, non só aquí, o
noso foi un dos primeiros. Chamábanse casas
do pobo.
Que máis cousas fixéchedes as mulleres?
Pois fixemos moitas, traballamos moito por este
pobo, despois diso loitamos para que houbera
un colexio porque aquí non había nada, así que
como as torres de aquí estaban paradas e non
tiñan nada, dixéronnos no Concello que podían
preparar un baixo, facelas habitables para que a
usasen nenos de ata 8 anos e mentres tiñamos
esa solución á vez construían o colexio Isidro
Parga Pondal. Despois, nas torres estaban
a biblioteca e o camiño entre o colexio e as
torres chamárono o “camiño do saber” e
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quedamos moi contentos. Tamén as mulleres da
asociación organizábamos festas, antes facíano
os homes pero xogaban ó fútbol e cansáronse
de organizala, así que nós as mulleres da
asociación dixemos “pois organizámola
nosoutras”. Tamén formamos un grupo de baile
galego e tradicional que se chamaba Grupo de
Baile Santaia e o nome da asociación era tamén
Asociación de Veciños Santaia, que, esquecín
dicilo, alí había clases de baile, clases de gaita...
Conseguimos que viñeran profesores, íamos
ás veces os venres e outras os sábados pola
mañá. A biblioteca formámola tanto os veciños
como o Concello, eles deron libros pero moitos
mercámolos nós. Por ese motivo pedimos
que se chamara Centro de Documentación da
Muller.
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Mª del Carmen Mejide Calderón

Por
Bruna Santos Andrade
2º da ESO, IES Miraflores
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Mª del Carmen
Mejide
Calderón
A

vida no seu tempo

Había moita discriminación pero ela conseguiu
estudar grazas aos seus pais. Na escola, non lle
importaban moito as clases, o que lle gustaba
mesmo era facer teatro e outras actividades da
súa escola. Asegura que aprobaba as materias
porque ás monxas caíalles moi ben.

Na súa infancia
Mª del Carmen na súa infancia, ía á escola ‘’Hijas
del Cristo Rey’’. O seu día a día era chegar á
casa sobre as 12:00 horas e poñer a mesa para
o xantar. Polas tardes, xogaba con bonecas, á
mariola ou con cordas. Non lle deixaban saír
moito de casa pero ela xogaba igual dentro
da casa. No colexio ía ao coro da escola,
actividade que lle encantaba. Aos 7 ou 8 anos
máis ou menos, pasou o verán nos Ancares.
Gozou moito co seu irmán, xa que no pobo
todos queríanos moito. Aprendeu a ler mediante
o periódico, xa que se interesaba moito pola
GUERRA CIVIL. Na súa casa eran 6 persoas,
ela, os seus pais, a súa avoa paterna, (a cal foi
unha gran referencia para ela) e os seus 2
irmáns.

Na súa madurez
O seu único mozo foi Luís, co que empezou a
saír aos 16 anos. Casouse aos 22 anos con Luís
e primeiro tivo 4 abortos antes de conseguir ter
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o seu primeiro e único fillo. Luis, foi capitán das
forzas armadas do exército. Quen a convenceu
para quedarse con Luis foi a súa nai. Agora, Mª
del Carmen asegura que a súa nai tiña toda a
razón.

Na actualidade
Na actualidade,Mª del Carmen non se sente vella
e encántalle facer moitas cousas. Encántalle
cantar no coro da igrexa, (no cal participo con
ela), xa que lle fai recordar cando cantaba de
pequena no coro do colexio coa súa profesora
Mª Teresa. É unha señora moi simpática e moi
divertida, agora é moi feliz xa que como non se
sente vella segue facendo cousas que lle gustan.
Moitas grazas a Mª del Carmen por permitirme
facerlle esta entrevista, xa que me parece unha
muller moi interesante.

Mª Pilar Larraz

Por
Marina Herrero Guillén
2º da ESO, IES Miraflores

43

Mª PILAR
LARRAZ

C

omo foi a túa infancia?

Foi moi feliz porque éramos 7 irmáns,
xogábamos moito, líamos tebeos, libros de
aventuras... pasábamolo fenomenal.

E a túa adolescencia?
Como daquela os rapaces eran os únicos que
estudaban na casa, os meus irmáns estudaron,
as miñas irmás casaron e eu tiven que
quedarme co negocio da familia, non rematei
nin os estudos primarios. Aos 13 anos xa non
estudaba

E cando te mudache a Soñeiro que fixeche?
Como a min me quedou sempre o “gusanillo”
de aprender, fíxenme animadora sociocultural,
entón no teleclube de Soñeiro viñan todas as
persoas, sobretodo as mulleres do pobo e
os arredores. Dábamos corte e confección,
policromado, traballábamos co barro... aos
nenos federabámolos para que fixeran deporte,
buscamos un profesor de música para que
tocaran a guitarra en misa, tamén buscamos
unha profesora de baile para que ensinara a
bailar muiñeiras, baile rexional... había moita
vida. Tamén estaba en contacto coa Comisión
de Festas, organizábamos o Entroido e a xente
disfrazábase no teleclube.
Despois comecei os estudos, fixen 4 anos
de teoloxía e historia da igrexa. Conseguín a
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licenciatura en outubro con 80 anos, metinme
na universidade de maiores de 45 anos e son a
veterana da universidade.

Polo tanto, como non puideches estudar
na túa xuventude fixéchelo agora.
Si, sempre tiven inquietude por estudar, por iso
vosoutras que tedes tantas oportunidades é
unha pena que non queirades estudar, ademais,
é precioso estudar.

Nuria Gómez Pereira

Por
Noa Naveira Gómez
1º da ESO, IES María Casares
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Nuria gómez

N

aceu en Xuño de 1971

Cando era pequena, xogaba na rúa á corda,
á goma e á mariola. Gustáballe estar cos seus
amigos. Baixaba cos rapaces os venres despois
de vir do colexio co seu bocadillo. Gustáballe
a música, bailar e o deporte, máis neses anos
non era moi doado pertencer a ningún equipo.
Os seus pais non tiñan tempo nin medios, non
era como agora. De feito tentou xogar nun
equipo feminino de fútbol, mais ó final quedou
nunha tentativa, xa que por riba non estaba moi
ben visto que as rapazas fixeran deportes “de
homes”.
Os seus pais sacrificáronse para darlle, tanto
a ela como á súa irmá, a mellor educación que
puideron. Puxeron coma unha prioridade darlles
unha boa formación que as axudara a ter un
mellor futuro. Na casa sempre houbo un bo
ambiente familiar, cheo de cariño e respecto. A
disciplina e as normas foron moi importantes
nun fogar cálido e agarimoso.
Rematados os seus estudos universitarios e
logo de acadar un traballo como funcionaria
do Estado, casou e tivo dous fillos, o mellor que
fixo sen dúbida. Tenta darlles unha educación
similar á recibida por ela, baseada na igualdade,
na liberdade, na independencia, no respecto ó
próximo e no aprecio a un senfín de valores
innomeables. Dedicaba e dedica cada día a ir
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ó seu traballo, a atende-las necesidades da
casa e dar ós seus fillos o maior número de
posibilidades imprescindibles para o seu futuro,
segundo os seus pensamentos.
Durante os comezos da súa vida laboral,
decatouse de que non todo o mundo tiña os
seus valores e que había diferentes formas de
ver a vida. Na súa localidade sentiu a existencia
dunha sociedade machista. Había moitas
diferenzas entre os homes e mulleres da vila. De
feito chamáballe a atención un senfín de cousas,
como por exemplo que se fixeron reunións
para tratar temas dos rapaces no colexio en
horario de mañá, con asistencia masiva, ou que
moitas nais dos compañeiros dos seus fillos non
traballasen, e non o fixeran nunca, así como que
nas tardes de inverno, o único que se vían polas
rúas, ou nos bares, eran homes.
Ela intenta transmitir a importancia e a valía
das persoas con independencia do seu sexo,
ensina que todos somos iguais e coas mesmas
posibilidades, que todos temos moito que
aportar ó mundo en que vivimos, e que con
traballo e sacrificio se chega moi lonxe. Que o
fundamental é ser unha boa persoa, home ou
muller. Oxalá que os seus esforzos, pelexas e
sacrificios dean moitos froitos.
Ela é a miña nai.

Mª Teresa Temprano Álvarez

Por
Lucía Maceira Illanes
1º da ESO, IES María Casares
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A miña avoa

V

ou falar da miña avoa, por que é unha
muller, é de idade avanzada e ten unha
historia de vida moi bonita, aínda que un pouco
curta.
A miña avoa chámase María Temprano Álvarez.
Na época en que naceu a miña avoa, os homes
tiñan barcos de pesca e dedicábanse a pescar
e as mulleres dedicábanse á agricultura ou
traballaban na praia facendo ou remendando
redes para os pescadores.
Na súa infancia a súa vida foi moi feliz, xogaba
con bonecas, á mariola, a saltar á corda...
Ela realizou os seus estudos en Uruguai. Na
casa só facía as súas tarefas e estudaba. E
cando volveu a Oleiros foi a unha academia
e aprendeu o oficio de perruqueira, que foi o
oficio co que se xubilou.
Na súa madurez sempre estaba traballando
nun local ao lado da súa casa e cando non
traballaba dedicábase a facer as cousas de
casa, a axudar aos seus pais, axudaba a limpar,
a facer a colada, a pranchar, pero a maior parte
do tempo pasábao na perruquería e levando
aos seus fillos ao colexio. Os domingos ían a
misa e dar un paseo por diferentes lugares.
Polas tardes, ás veces ían ver películas ao cine,
a museos..., despois merendaban, daban outro
paseo, volvían á casa e seguían coa rutina de
todos os días.
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Non sabía da vida dos demais. Non padeceu
ningunha discriminación durante a súa vida,
os seus pais e avós foron moi bos con ela,
axudárona sempre moito. É filla única e sempre
estivo moi “arroupada” pola súa familia.
Os acontecementos máis importantes da súa
vida foron: o seu matrimonio, o nacemento dos
seus tres fillos e o apoio dos seus pais. En xeral
tivo unha vida bastante fácil, aínda que tamén
tivo contratempos, pero superounos.
Actualmente xa non ten unha vida tan feliz,
perdeu ó seu marido e ós seus pais. Ten unha
prima vivindo en Florida e unha amiga en Nova
York, miña avoa e a súa amiga naceron o
mesmo mes e o mesmo ano e teñen catro días
de diferenza, vense case todos os anos.
Gústalle facer todo tipo de labores: Fai bolillos,
calceta, pintura, etc... e como é unha persoa á
que lle gusta estar soa isto é un relax para ela.
Cando era pequena e os fins de semana viña
á aldea, o seu pai íase na lancha obreira para
chegar a tempo ao seu traballo, máis tarde íase
ela coa súa nai en autobús, pero se facía bo
tempo íase en barca e cando chegaba a Coruña
frente ao embarcadoiro nunha caseta había
un fielato e unha señora que facía bolillos onde
a miña avoa se namorou do traballo que facía
esta señora e alí empezou pola súa afición polos
bolillos.

De Mera tamén ten outros recordos como os
entroidos, as fogueiras de San Xoán, a recollida
das flores para poñer en auga na noite de San
Xoán, ir ao cine coa súa nai, ir ao baile.
Recorda os bailes do salón de Casilda, os
bailes de verán da pista de Mera, o cine, tamén
recorda o salón de bailes da súa avoa, pero non
funcionando, que foi o primeiro salón de baile da
parroquia de Maianca, non recordaba o primeiro
que foi en Xoez na parroquia de Serantes, pero
si oíu falar del.
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Mª Dolores Prego Reniu

Por
Rocío Canle carballeira
1º da ESO, IES María Casares
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Dolores

A

súa infancia

Como era o teu día a día na infancia?
A primeira hora da mañá ía muxir as vacas,
despois ía á leiteira e xa feito isto era cando
podía ir á escola, que por certo estaba moi
lonxe, había que cruzar o río e os días que
había moito caudal e a auga pasaba por riba
das táboas que facían de ponte non se podía ir
á escola. Despois de vir da escola axudaba coas
tarefas da leira.

gustaba era ir xunto o cura a pedirlle unha
pelota porque non tiña, para xogar ao “brilé”.
Como che ía no colexio?
Non moi ben. De feito miña nai levaba ovos e
grelos, e cando matábamos o porco ata un
xamón, para que aprobásemos.
Axudabas aos teus pais nas tarefas do fogar?
Si.

A súa madurez

Datos da época
Uns datos relevantes que vivín foi cando Franco
ía ao pazo de Meirás víase pasar no coche e
tras el a súa escolta, e a muller de Franco ía
algúns días xunto aos Condes que vivían no
pazo de Xás onde traballaba o meu pai de
xardineiro.
Outro dato que destacou e que foi mencionado
varias veces no xornal foron as revoltas
das Encrobas e a mina de Meirama, onde
todos os veciños nos xuntábamos pola digna
expropiación das terras pois querían facerse
con elas por uns poucos cartos.
A que xogabas?
Xogos inventados, ás casiñas, cas vacas e
os burros, en broma xogábase a sacarlle os
pantalóns aos rapaces, facíase unha pelota
revolvendo un abrigo, pero o que máis me

Como era un día normal na túa madurez?
Levantábame ás cinco da mañá para ir á fábrica
de punto, e algúns días como era lonxe onde
vivía, quedaba a durmir cos meus tíos.
Traballas na casa ou fóra?
Fóra.
Casaches?, Cantos fillos tiveches?
Si e tiven dúas fillas.
Tiñas amigas? A que se dedicaban? Que estudos
tiñan? Que deportes facían?
Si, elas quedaron na aldea traballando no
campo. Non tiñan estudos, sabían ler e escribir
un pouco e algo de contas. Non facían ningún
deporte.
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Algunha vez discrimináronche polo feito de ser
muller?
Si, de feito pensei en meterme a monxa.
Cales foron os acontecementos máis importantes na túa vida persoal?
Ter dúas fillas.
Cales son os teus “hobbies” actualmente?
Bailar, ir de festa, ao teatro e ir á praia.
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Eva María Cea Vilariño

Por
Lara López Cea
1º da ESO, IES María Casares
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Entrevista a
Eva María
Cea Vilariño
N

a infancia

Como era o teu día a día?
Levantábame, ía ó colexio, volvía á casa para
comer, volvía ó colexio e despois ía a casa dos
meus avós, alí facía os deberes, viñan os meus
pais a recollerme, íamos para a casa, ceaba e
deitábame.
Fabricabas algún xoguete? A qué xogabas?
Si, á buxaina. Xogaba ó “brilé” e ós xogos de
mesa.
Que tarefas realizabas na casa?
Facía a cama, limpaba o po, pasaba o ferro e
axudaba á miña nai a facer a comida.
Na madurez
Traballabas fóra da casa?
Si e tamén axudaba nas tarefas da casa.
Datos e información xeral acerca da
vida das mulleres que residiron no
Concello na súa xuventude
Traballaban fóra da casa? ¿A qué se dedicaban?
Si, a estudar e a traballar.
Que tipos de estudos realizaban?
E.G.B, B.U.P e C.O.U
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Tiveches algunha discriminación?
Na miña época as labores da casa realizábanas
as mulleres
Acontecementos máis importantes?
A miña voda e o nacemento dos meus fillos.
Ata que hora che deixaban saír?
Con 15 anos deixábanme ir ao cine. Con 17 anos
tiña que respectar o horario que me poñían
os meus pais: un sábado ata as 10:30 da noite.
Despois cando era máis adulta non tiña horario
pero chegaba a unha hora prudente (2:30-3:00
da mañá).

Mª de la Paz Parada Loira

Por
Inés Rodríguez Parada
1º da ESO, IES María Casares
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A vida da
miña nai

A

miña nai naceu hai xa case 43 anos o
día 15 de maio. Ela de pequena limpaba a
casa e facía un montón de traballos. Xogaba
coas bonecas de famosa, ás cociñas, ó
escondedoiro... Vivía nun fermoso pobo de
Pontevedra chamado Bueu, pero cando xa era
un pouco máis maior veu ata A Coruña e máis
tarde mudouse a O Burgo e logo a Oleiros. Ela
estudou para enfermeira na Universidade de
Vigo. Casou co meu pai, que naceu o mesmo
día que ela pero 2 anos antes. No 2001 nacín
eu, a súa filla maior. No 2005, naceu Laura, a
miña irmá pequena. Ela sempre nos coida, fai o
almorzo e consólanos cando estamos tristes.
Traballa un montón, polas mañás vai á Casa
do Mar da Coruña e pola tarde ocúpase de
nós mentres o meu pai traballa. A miña nai é a
mellor do mundo con moita vantaxe das outras,
ou polo menos iso creo eu.
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Pilar Pose Ferreiro

Por
Lucía Ares Pose
1º da ESO, IES María Casares
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Entrevista a
Pilar Pose
Ferreiro
D

e que traballas, Pilar?
Teño unha vida moi ocupada, pois son ama
de casa pola mañá, é dicir, ir a mercar comida,
roupa, limpar... e polas tardes coido ós meus
fillos, lévoos ás súas actividades, axúdoos cos
estudios, facemos tempo de lecer, etc
Comecemos polo principio Pilar, cantos anos
tes?
Teño 46 anos
De nena, a que xogabas?
Xogaba á corda, á mariola, á goma....
Existían as bonecas ou faciádelas con trapos?
Amodo! (risas) Por suposto que existían as
bonecas. Só fixen unha vez bonecas con trapos,
eu era máis de bonecas das xogueterías, tiña
unha en especial que se chamaba “Mariquita
Perez” vestidiña cun vestido rosa e uns zapatos
brancos, aínda a conservo, téñena os meus
fillos, en concreto a pequena.
Que comidas repugnabas de pequena?
A leituga, máis hoxe é a miña comida favorita, a
parte dos ovos con patacas.
Entón, cal era a túa comida favorita, Pili?
As chuletas con patacas, vaia que sí...
Cal era a túa serie favorita?
La Casa de La Pradera.
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Ben, e o teu libro favorito?
Matilda, lino con sete anos, encántame, e dende
entón non paraba de ler libros de Roald Dahl.
Falando de Matilda, eras boa nos estudios?
Si, para min estudar era coma ler unha historia
chea de coñecementos.
Como era un día normal na túa vida?
Era erguerme, ir á universidade, comer macarróns con leite e un plátano, estudar, saír coas
miñas amigas, cear, ver a televisión e durmir.
Repugnaba os macarróns con leite pero era a
única comida que sabía facer a miña tía.

Magola T. Ortiz Ramírez

Por
Danna Lizeth Quiñonez Arroyo
1º da ESO, IES Neira Vilas
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a historia de
Magola

M

agola é unha muller que naceu o 16 de
agosto do ano 1953 en Buenaventura Valle
que está situado en Colombia.
Na súa infancia vivía cos seus pais en
Buenaventura. Magola sempre estaba na súa
casa e xogaba como calquera nena. Tamén
era unha nena moi lista que lle gustaba vender
cousas para gañar diñeiro.
Aos 10 anos comezou a traballar, vendendo
comida.
Aos 14 anos traballaba nunha fábrica de
mariscos, pelando gambas e empacando
mariscos, e alí estibo moito tempo. Naquela
fábrica coñeceu a unha persoa coa que se
casou e comezou a ter fillos. Ela tivo 5 fillos do
primeiro matrimonio e despois de divorciarse
tivo dous máis. Dos seus fillos eran 4 homes e
3 mulleres, despois de ter os últimos dous fillos,
o pai deles marchou aos Estados Unidos e alí
morreu.
Despois da morte do pai dos dous últimos
fillos ela foise a vivir a Cali, que tamén está en
Colombia. Alí estibo traballando nun restaurante
para sacar adiante aos seus fillos. Alí mataron
ao seu segundo fillo, por ese motivo ela estivo
moi mal de saúde.
Despois unha das súas fillas casou e foi a vivir
a Alemania. Logo Magola decidiu vir a vivir
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a España. Tras a súa chegada a España ela
casouse. E aquí viñeron os outros fillos. Pero o
seu fillo maior pasou a vivir aos Estados Unidos.
Despois duns anos tamén mataron a outro dos
seus fillos.
Despois de todo iso divorciouse, e agora vive
cunha das súas fillas e a súa neta.

Mª Consuelo Álvarez Rojo

Por
Jonathan Álvarez Dos Santos
1º da ESO, IES María Casares
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a miña nai

M

iña nai contoume moitas historias de cando
era pequena, díxome que cando ela naceu
hai xa 49 anos houbera un ditador chamado
Franco.
Díxome tamén que a infancia dos nenos non
se podía comparar coa dos nenos de agora.
Pero iso é outra historia, o caso é que a miña
querida nai era pobre, moi pobre e con 19 anos
caeu enferma do corazón, tivo tamén líquido
no pulmón e agora ten unha válvula artificial
e tamén ten artrose. Pero deixémonos das
enfermidades e pasemos a cómo é a miña nai
actualmente.
A miña nai é moi boa persoa, cando alguén da
nosa familia ingresa no hospital vai moito tempo
de visita, todo o que pode, tanto que sufoca,
tamén é moi limpa, gústanlle as cousas ben
curiosiñas e traballa moito na casa, gústalle o
fútbol, é socia do Deportivo e gústanlle tamén
moito as novelas, as películas de medo e os
animais, temos catro gatiños.
Non traballa fóra da casa xa que o seu corazón
non llo permite e na miña casa coidámola moito,
esforzámonos día a día para que sexa feliz
porque a queremos moito.
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entrevista

A

súa infancia

En que ano naciches?
En que lugar?
Cando viñeches a Oleiros?
Nacín no ano 1976 en Hamburgo (Alemania).
Vivo en Oleiros dende pequena.
A que xogabas na túa infancia?
Xogaba ao pano, á mariola, ao “brilé”, á goma, á
corda
Como eran os estudos nesa época?
Non había ESO, había EXB. Non era o mesmo
tipo de educación.
Cantos erades na túa casa? Qué tarefas
realizabas?
Eramos catro persoas: O meu irmán, a miña
nai, o meu pai e eu. Axudaba á miña nai a limpar
a casa, coidaba do meu irmán pequeno, ía á
compra e axudaba á miña nai a cociñar.
Dende a súa madurez ata agora
Como era un día normal na túa madurez?
Nun día normal levantábame, almorzaba e ía
ao instituto, ao saír viña para a miña casa e
xantaba, vía a tele un pouco, despois facía os
deberes do día seguinte e estudaba, por último
cenaba e ía para a cama.
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Como era a xuventude das mulleres do teu
concello? Qué estudos realizaban?
A maioría tiñan que compaxinar as labores da
casa cos seus estudos. Facían a EXB, BUP,
COU e as que podían, a Universidade.
Que grupos eran famosos na túa xuventude?
Eran os mesmos para os homes que para as
mulleres?
Si, eran os mesmos. Algúns dos máis famosos
eran os Hombres G, Mecano, Los secretos,
Durán Durán...
Onde foi o teu primeiro traballo?
En que traballas agora?
O meu primeiro traballo foi en Seguros
Equitativa, unha beca de estudos. Agora son
administrativa nunha empresa de transportes.
Con cantos anos te casaches?
Con 24 anos.
Algunha vez ti, unha amiga ou unha familiar túa
sufriu desigualdade de xénero?
Non
Que é o que máis e o que menos che gustou dos
teus traballos?
O que máis me gusta é que cada día se aprende
algo novo, e o que menos que ás veces é difícil
convivir con algúns compañeiros do traballo.

Que acontecementos che parecen os máis
importantes da túa vida?
Rematar os estudos, sacar o carné de conducir,
conseguir un traballo, casarme e construír unha
boa vida.
Que cambiarías da sociedade?
Que a xente fose mellor persoa e que se
preocupara máis polos demais.
Nalgún traballo que tiveches non trataban ás
mulleres igual ca os homes?
Si, nunha empresa das cinco nas que traballei.
Como pensas que será a túa vida cando te
xubiles?
Imaxino unha vida co meu marido, na nosa casa
e dedicándonos a viaxar e desfrutar.
De que te sentes máis orgullosa da túa carreira
profesional?
Da miña capacidade de adaptarme a diferentes
sectores, tamaños de empresa e ambientes de
traballo.
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a miña bisavoa

A

miña bisavoa chámase Purificación Martínez
Carro, ten 90 anos e naceu en San Pedro
de Nós en 1924.
Aos poucos meses de nacer, os seus pais
deixárona na casa dos seus avós e da tía para
que a coidaran. Finalmente quedou con eles ata
que casou.
A súa vida de pequena non foi fácil, tiña que
colaborar nas tarefas do fogar e do campo.
Aínda que tivo a sorte de ir á escola e aprender
a ler e a escribir, tamén xogaba coas súas
amigas e xogos tradicionais como a corda.
Cando era moi moza gustáballe moito saír a
bailar. Casou cun revisor de Renfe e foron vivir
a Vitoria. Alí tiveron dúas fillas, Pura e Mari
Carmen. Alí dedicouse a peitear ás señoras.
Actualmente é viúva e vive en San Pedro de
Nós coa súa filla pequena que é Maricarmen.
Tamén ten 7 netos e 9 bisnetos. Está moi ben
de saúde e é moi simpática.
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a miña avoa

A

miña avoa naceu nunha aldea e contábame
que o seu xogo preferido era a mariola.
Todos os días, sempre que chegaba da escola
coas súas amigas parábanse na estrada e
poñíanse a xogar.
Logo foi crecendo e casou ós 20 anos co que
é o meu avó. Aos poucos anos de casar tivo
unha filla (a miña madriña), polo que na casa
pasaron a ser tres bocas que alimentar. Ano
e medio despois, tivo un fillo (o meu pai), polo
que pasaron a ser 4, polo que ela tiña que ir
á compra, recoller e levar ós fillos ao colexio,
coidalos cando estaban enfermos, pasar o ferro
e lavar a roupa... etc. Imaxinade que tiverades
que facer todo iso, toleariades!. E aínda por riba
ter que andar cambiando de casa cada ano
porque o seu marido é militar.
Hoxe en día vive aquí en Oleiros, segue
facendo a comida e indo a mercar... Pero o
que máis lle gusta é ir á praia, a pasear ou
a ver a exposición de cadros do castelo, é
multifuncional. E por riba de todo, unha das
mellores avoas de Oleiros.
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