“A posta de sol
máis fermosa
é a que se ve
dende Goián”
Tinita Ozores naceu no Goián emigrante, no Goián do contrabando, no
Goián apegado ao Miño. O seu nome está fortemente ligado ao lugar
que a viu nacer e que ela ben soubo divulgar. Percorreu os cinco
continentes con ansias de coñecer de primeira man o mundo. Foi
consciente de que había camiños choídos para a muller e tivo coraxe
para facer fronte ás dificultades. Tan só había que continuar cara adiante. Ás veces, coa soidade por compañeira. Pero co propósito claro. Con
valores afianzados. Sendo consciente de que había vieiros que iniciar.
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Clementina Ozores Ozores (16 de decembro de 1929) veu ao mundo na casa
familiar da Praza de Goián. Filla de Juan Ozores e Ermesinda Ozores, foi a penúltima de cinco irmáns que a súa nai criou ao tempo que rexentaba o negocio
familiar, mentres seu pai facía as américas no Brasil.
A guerra complicou as cousas, a posguerra fixo dos rexistros e das aprehensións unha constante. Mais naquel Goián que ollaba para o río, o Miño foi
permeable a un novo xeito de vivir: o contrabando. O pisco, como lle chaman no
lugar, abriu unha época dourada ás economías asfixiadas pola autarquía da
ditadura franquista.
Goián entregouse ao contrabando coa destreza innata dos que viven ao carón da
fronteira. Foi forma de vida e deu futuro a quen soubo recoñecer a fugacidade do
tempo. Juan Ozores e Ermesinda Ozores progresaron ao abeiro do trapiche e
buscaron porvir para os seus fillos nos estudos. Os homes, na contabilidade,
nas destrezas para os negocios. As mulleres, na universidade. Maruja, Tinita e
Angelina deixaron pronto o fogar para formarense fóra. Primeiro, o bacharelato
en Vigo e, logo, a universidade en Compostela. Nun sistema educativo deteriorado polas depuracións do Novo Réxime, onde a muller estaba ausente das
aulas da Universidade, Tomiño e Goián tiñan presenza da man das irmás Ozores.
Tinita comezou a vida universitaria en Farmacia como fixera Maruja e como logo
fixo Angelina. Mais decatouse de que a súa paixón era a arte. Así que deixou
Farmacia e matriculouse en Filosofía e Letras onde se licenciou no ano 1953.
Continuou en Santiago para seguir os cursos de doutoramento e presentou a
súa tese de licenciatura sobre o coro da catedral de Tui. Un traballo punteiro na
época e que pese os seus anos segue a espertar interese no mundo da arte.
A súa tese de doutoramento era unha continuación do seu traballo sobre a
catedral que simultaneaba coas aulas no instituto de Tui. O seu labor docente
non foi suficiente para unha muller que ansiaba coñecer, que desexaba saber.
Con valentía interrompe o destino e marcha a Inglaterra, referencia das vangardas europeas. E faino como au pair. Durante un ano convive en Londres cunha
familia mentres toma estudos de inglés.

Trasládase, posteriormente, a Oxford onde traballará no complexo hospitalario
desa vila universitaria. Un novo mundo cultural ábrese ante ela e aproveita a
oportunidade de vivir na Inglaterra cosmopolita. Tinita non esquece o seu Goián
e fará de ponte para que máis goianeses se establezan no país anglosaxón.
Segue a formarse en Oxford, e no 1967 regresa para retomar a docencia,
agora como profesora de inglés. Alcanza a cátedra e imparte aulas por varios
institutos até a súa xubilación no ano 1996 no IES Alexandre Bóveda (Vigo).
Unha nova época entregada á docencia e ás viaxes, outra forma de crecer en
coñecementos.
Durante os anos en Oxford, percorreu a illa. Era quen de chegar a todos os
recunchos. Foi en Inglaterra onde sacou o carné de conducir, novas asas para
unha muller autosuficiente con ganas de voar.
Tinita lembra que aprendeu a facer maletas observando aos viaxantes que ían
ao negocio familiar. Ollaba a súa destreza para gardar mostras de produtos
que amosaban unha e outra vez ao longo da xornada . Así aprendeu a preparar a equipaxe que aos seus 88 anos segue a facer coa mesma habilidade para
continuar vendo mundo. Viaxar, unha actividade que considera fundamental
para crecer como ser humano. Xa o dicía Francis Bacon: “as viaxes son na
mocidade unha parte da educación e, na vellez, unha parte da experiencia”.
Tinita fixo a súa primeira grande viaxe en 1970. Nunca o esquece porque foi
cos seus primeiros aforros. O destino: Xapón. Ao outro lado do mundo que
coñecía, un lugar exótico e de cultura diferente para unha occidental. Fixo a
viaxe soa. Dende entón ten percorrido os cinco continentes coa súa maleta na
que coloca o kit de viaxe coma se fose un dos viaxantes da súa infancia
gardando mostras do seu paso polo mundo.
Di que non esquecerá as postas de sol dende o deserto australiano, dende
Namibia, dende as montañas bizantinas de Armenia, dende o frío da Patagonia. Pero “a máis fermosa, é a que se ve dende Goián”.

Ese lugar onde naceu, onde vive, é para o que ten as mellores
palabras. Traduciu ao “goianés” a obra de Miguel Delibes ‘Cinco
horas con Mario’. Formou parte da ‘Comisión Antonio Fernández’ a
quen tiña en moita estima e con quen compartiu moitos finais de tarde
no estudio do pintor, participando en conversas con outro goianés
destacado, Manuel Fernández. Tinita lembra con especial afecto
aquela época en compañía deste ilustre profesor de Historia que
dedicou varios dos seus traballos ao seu Goián natal.
Tinita é unha persoa sensible coa arte, gústalle a estética, é comprometida cos seus. Enerxía e ideas non lle fallan. Expresa a súa opinión
e participa dunha vida en comunidade que valora positivamente. Non
esquece os que antes que ela abriron camiño e puxeron a primeira
pedra en proxectos complicados en orixe pero que hoxe forman parte
da nosa realidade. Foi ela quen encargou ao escultor goianés Carlos
Fernández a peza en lembranza do primeiro viveirista, Juan Peixoto e
que hoxe está na Preta. Foi Tinita quen agasallou á veciñanza cun
espazo público no cruceiro do Tollo. É Tinita quen enche coa súa
prodixiosa memoria as lembranzas dun lugar chamado Goián dende o
que se ve a mellor posta de sol.
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