
Tendas Olvido
Sofía  Dagá  Rodríguez
Clara  Presedo  Rama
Fran  Rodríguez  Casal
Verónica  Couto  Tasende



2

Julio
59 anos leva xa Julio defendendo o legado do seu negocio familiar, compoñendo a cuarta xeración encargada de manter con vida a súa pequena            

tenda.  Co tempo, esta foi cambiando de localización, estando situada nun primeiro momento no lugar onde agora un hostal mantén o seu mesmo 
nome. Despois estivo no baixo e, por último, onde se atopa actualmente.

‘’Os autónomos aguantamos o país: vendas ou non vendas, pagas” manifesta Julio, queixándose con mágoa de que as axudas son poucas.
Di que a súa competencia non está tanto nos grandes supermercados, senón nas tendas 24 horas e nas gasolineiras, que en poucos anos pasaron de ter   

soamente carburante e bebidas, a converterse en supermercados ao completo. O verdadeiro dano está en que estas permanecen abertas día e noite, feito contra 
o cal un autónomo sen empregados non pode competir.

Por outra banda, critica tamén a hipocrisía da xente que se queixa de que haxa que pagar pola calidade dos produtos locais, rendéndose a comprar         
marcas brancas por moi pouca diferenza de prezo. Pese a isto, o que lle fai a Julio manterse fronte a grande competencia é a confianza e o vínculo existente   

entre el e a súa clientela de toda a vida, así como a venda de produtos caseiros de calidade (ovos, chourizos, grelos…) que lle permite diferenciarse das cadeas 
de supermercados.

Non foron poucas as denuncias ás que se tivo que enfrontar, ben por cousas como ter caixas de verdura na rúa ou por non ter horario de peche definido. 
Segundo el, xa que o negocio é seu, debería poder ter liberdade de decisión nestes aspectos.

Julio recibe usualmente a facenda e a moitas inspeccións sanitarias. Fai dous meses, viuse obrigado a pagar trescentos euros por unha denuncia que          
dicía que a beirarrúa estaba chea de lixo. En relación ao futuro do negocio... Non lle ve relevo xeracional, pero sen dúbida, mentres poida estará el detrás do       

mostrador, como fixo toda a súa vida.  
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Mari
Ten unha tenda de alimentación na que leva, ela soa, 23 anos. Aínda así vese obrigada a compaxinar este traballo con dous mais e tamén a facer arranxos 

de roupa. A tenda chega a estar aberta de 7:30 a 00:00.
Os comezos foron bos, mais notou un gran cambio cando quitaron o hospital que se encontraba nas proximidades, xa que a maioría da súa clientela eran 

médicos e enfermeiros. Así, os clientes foron cambiando, e agora o seu negocio ‘’mantense’’ grazas á xente do barrio e caras novas de estudantes que mudan 
cada ano.

Mari di que o segredo de que a tenda siga en pé está en loitar día a día. Ela é unha auténtica loitadora que leva traballando dende os catorce anos, cunha 
filla á que ten que manter e que de vez en cando lle bota unha man despachando. Sobre o futuro do negocio, confésanos que estará nas mans do que queira a 

súa filla, se continuar co relevo xeracional ou non. Será unha decisión na que non vai influír.
Moitas clientas din que é para elas como unha nai, e que incluso ás veces, exerce de ‘’psicóloga’’ intentando arranxar os problemas alleos ou tratando de 

dar o consello acertado. Isto, como todo, ás veces funciona e outras non. Pero ante calquera tipo de competencia, ben sexan grandes supermercados ou os          
vintecatro horas, considera que a fortaleza do seu negocio basease precisamente niso, no trato familiar cos seus clientes.

Mari tivo que enfrontarse a situacións moi duras. Para defender a súa tenda dos ladróns máis dunha vez tivo que ser ela mesma a que lles plantou cara,  
chegando incluso ás mans.

O local non é dela, senón que alugábao a unha señora que vivía no mesmo edificio. Cando esta morreu, deixou no seu testamento que a tenda seríalle     
alugada a Mari por 10 anos máis. A día de hoxe, pasado ese tempo, Mari segue na tenda grazas ao cariño e a boa relación que comparte cos fillos da señora,     

e tamén, claro está, ao traballo ben feito.
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Julia
Con 86 anos Julia leva máis de media vida na súa tenda, 50 anos. Para os seus clientes só ten palabras boas, di que toda a xente que pasou pola súa      

tenda foron boas persoas, pouca xente hai que se comportara mal con ela, polo tanto, os recordos son moi positivos. Non ve con tan bos ollos o futuro, 
con ela traballa o seu fillo, con xa 58 anos, e é por el polo que a tenda segue aberta. Por el, e porque Julia prefire estar alí que na súa casa sen facer nada, será 
a costume de toda unha vida de traballo. Hai meses nos que o seu fillo incluso non chega a cobrar, pero trata de seguir no negocio familiar porque como di:      

“a onde vai con cincuenta e oito anos’’.
Na rúa na que se encontra a tenda, anos atrás, houbo ata catro tendas de fotografía, e outras tantas na rúa de enriba. Destas oito, hoxe, soamente sobre-

vive a de Julia. Faino basicamente grazas ás fotografías de carnet e á venda de carretes, que pola pouca demanda tivo que pasar de pedilos por caixas aos             
provedores a facelo nun número determinado segundo as necesidades da pouca clientela que se lle presenta.

Julia leva traballando dende os dezasete anos e polo tanto viviu ben de cerca e evolución do sector. Para ela a fotografía nunca correra tempos tan duros 
coma os de agora. O auxe do dixital e dos teléfonos móbiles fixo que experimentaran un gran descenso das vendas do negocio familiar, o cal ten un horario de 
apertura de practicamente todo o día. A ela gústalle o trato cos clientes, esa relación de familiaridade que non se consegue nas grandes tendas nin nas compras 

por internet.
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