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A muller que se ve na imaxe é unha         
loitadora, unha heroína, un anxo que      
deixou atrás os seus soños para      
coidar, atender da súa familia e facer o        
imposible por ela. 
 
Ese anxo é a miña avoa Dolores       
López Vega. Naceu o ano 1930 no       
seo dunha familia humilde e     
traballadora de Guitiriz, sendo a maior      
de duás irmás.  
 
Cando podía xogaba, mais debía axudar na casa e coidar da súa irmá             
menor, aínda que sempre había un momentiño para o lecer, onde tiñan lugar             
xogos como a corda, a pita cega, a mariola ou os “agochos”, como ela lle               
chamaba ao escondite de agora. 
 
Camiñaba media hora todos os días ata chegar a aquela pequena escola            
onde aprendeu a ler, a escribir e a facer contas matemáticas sinxelas. 
 
Despois de cursar os estudos básicos na escola do pobo foi traballar cunha             
costureira para poder desenvolverse nesta actividade con pericia.  
 
Pasados uns anos cando xa levaba traballado moito naquel taller de costura,            
coñeceu ó que sería o seu marido nun futuro, José Sánchez Rodríguez. Ao             
cabo dun tempo de relación casaron na parroquia de San Xoán de            
Lagostelle. 
 
Pouco despois da voda, o seu marido decidiu ir traballar á Coruña e ela              
marchou con el. Pasaron un tempo vivindo en Monelos, mais cando a familia             
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aumentou tiveron que alugar un piso na Gaiteira, onde estivo o resto da súa              
vida. 
 
Formaron unha familia numerosa    
composta por cinco rapaces e unha      
rapaza, sendo o meu pai o seu cuarto        
fillo. 
 
A miña avoa tivo 8 netos: David, Iván,        
Alejandra, Laura, Pablo, Kevin, Lara, e      
eu (Iria). 
 
O recordos que gardo con máis agarimo       
dela son lembrar cando chegaba o      
Nadal e nos agasallaba a todos os       
netos con moito turrón ou nos facía       
xerseis e gorros de la.Pero sen dúbida       
o mellor de todo era chegar ao seu lar e          
ulir os ovos frixidos con patacas que me facía sempre que ía vela. 
 
Hoxe en día o anxo descansa en paz no cemiterio de San Xoán de              
Lagostelle. 
 
 
 
Iria Sánchez del Río 3ºB 
 
 


