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NAVEGA POLA REVISTA INTERACTIVA
SUMARIO

Cada elemento do sumario leva á súa páxina correspondente.

botóns

Localizados nos bordos das páxinas, preme os botóns para ampliar a información,
comprar entradas, ver contido audiovisual, volver ao sumario…

Zonas interactivas

Navega polas páxinas na procura das zonas interactivas (fotografías, biografías
dos colaboradores, páxinas web, iconas de
redes sociais, logotipos…).

barra superior

Sempre vas poder volver ao inicio dun
contido de varias páxinas premendo na
barra superior.

Ligazóns

Para máis información, preme nas ligazóns dos termos subliñados en vermello.

Ilustración de portada: Rubén González
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EDITORIAL
Nestas datas queremos reivindicar o compromiso co comercio local. Gústannos a vida e o
colorido con que os pequenos
comercios enchen os barrios.
Agradecemos recibir un trato
personalizado do panadeiro en
forma dun saúdo polo nome e
un pan de verdade, cocido no
punto que nos gusta. Confiamos
cos ollos cerrados nos consellos
da pescantina para servir a mesa
cunha boa caldeirada de peixe. E
iluminamos o rostro cun sorriso
cando nos sacan do almacén esa
camiseta da que namoramos. E
por riba de todo, defendemos o
comercio de proximidade por
ser o modelo máis sostible, facendo unha aposta firme polos
produtores do país e pola alta
calidade.
Con todo, somos conscientes de
que os tempos cambian e, con
eles, os nosos hábitos de consumo. A supervivencia do pequeno comercio pasa pola capacidade de adaptación. No canto de
loitar contra os novos modelos
de negocio que viñeron para
quedar, que tal se tomamos as
súas virtudes para incorporalas
ao noso? Con ese espírito, A
Movida bota a andar a plataforma Eu regalo local.
iE ti, que vas regalar estei
iNadal?i

ollo ao dato
Nin sequera unha pandemia mundial
pode co iluminado Nadal vigués, pero a cousa tampouco é indiferente: este ano non hai
nora nin mercado no parque da Alameda. E
quen non sente un arrepío vendo cos ollos
de hoxe a aglomeración para ver o prendido das luces o ano pasado? O Concello vén
de anunciar o incremento da vixilancia con
cámaras de seguridade nas rúas máis transitadas.
Talvez sexa o momento de recuperar
a tradición do nacemento nos fogares, pois
este ano non temos o Belén Monumental
na Casa das Artes, nin o Poboado de Nadal
na Casa Galega da Cultura, namentres
que se mantén o Concurso de Beléns de
Afundación, mudándose ao eido dixital na
súa 55º edición.
Luces e sombras. Moito máis que un
paseo para ver a iluminación do centro é o
que ofrecen os itinerarios organizados por
Free Tour Vigo, cun percorrido por personaxes ou acontecementos que fixeron brillar
a cidade en contraste con aqueloutros momentos escuros.

O que non ten casa nin lugar,
cada ano o seu pesar

O cinema de noso voga contra vento e
marea. A segunda longametraxe do director
vigués Fon Cortizo, 9 fugas, continúa a súa
xeira tras a estrea o mes pasado no Festival
Xixón, cun elenco cos nomes de María
Roja, Marta Pérez, Paco Barreiro ou a
tríade que conforma a compañía de teatro
A Panadaría. Na mesma semana, o compostelán Alfonso Zarauza inaugurou coa
película Ons a última edición de Culturgal, a
feira das industrias culturais de Pontevedra;
cunha parella de actores formada polo noso
veciño Antonio Durán «Morris» e a luguesa Melania Cruz, o filme estréase o
venres 18 en salas comerciais.
dec 2020 i 6

viguesa do mes

High Paw
«UNHA MULLER QUE ENTRA
NUN GRUPO TEN QUE DEIXAR DE SER
VISTA COMO UN SER FODIBLE»
texto: tamara novoa fotos: PABLO VÁZQUEZ

Paula
Herrero (Vigo, 1993) está a despuntar
na escena local do reggae. Neste ano en
que recibiu, canda o grupo Elephants
Yard, un galardón na sétima edición dos
Premios Martín Códax da Música, a pesar de ver truncada a súa xira de concertos por mor da pandemia, mantén unha
actitude activa e reivindicativa que fai
que non pare nin por un intre. Quedamos
no peirao de reparacións de Bouzas, co
son de fondo de estaleiros e talleres navais
nas súas xornadas de traballo.
Coñecida como High Paw,

Empezaches na música sendo moi noviña, cóntanos como foron eses inicios.
Sempre escoitei moita música. Cando tiña
15 anos, uns colegas tiñan un grupo e buscaban unha cantante. Tocaban punk-rock,
nesa época eu era superpunky e entrei de
vocalista nesa banda, chamada Overhear.
Traballamos arreo, todo o tempo libre que
tiñamos era para iso... gañamos o concurso
Maketón Estrella Galicia coa primeira gravación que saíu á luz. Os inicios transcorreron

entre soños e letras de cagarse en todo. A
esa idade eu tampouco atopaba o meu sitio,
andaba sempre a criticar o mundo, pero non
sabía como canalizar esa frustración. A música axudoume a sentirme un pouco en paz.
Acertamos se dicimos que o que fas agora é reggae?
Canda os Elephants Yard estou a facer reggae roots, un estilo de reggae espiritual, profundo, racial, pero con personalidade viguesa.
Reivindicamos as nosas cousas a través dese
espírito. Pero eu doulle un pouco a todo. Fago
reggae entre outras cousas. De feito, ando a
gravar cousas de hip-hop cunhas amigas.
Logo non se entende o reggae sen reivindicación?
Totalmente. O reggae naceu en Xamaica a
través doutros estilos: rock steady, ska... músicas embebidas nas influencias dos EUA e
tamén do soul, música de festa... Pero a realidade xamaicana non era só unha festa e había
xente que intentaba recuperar o pobo baixo o
xugo do colonialismo inglés... Xurdiron figuras como Martin Luther King ou Marcus
Garvey, que, de feito, era xamaicano. Xente
que falaba claro sobre o orgullo da negritude.

dec 2020 i 7

«Non nos poden
ter outro ano
sen tocar, hai
moita xente
que vive disto»

VIGUesa DO MES: High Paw

O teu primeiro grupo era punk como
chegaches ao reggae?
O punk que se xerou en grupos como The
Clash ou Madness bebía da cultura xamaicana. O Reino Unido recibiu moita inmigración de Xamaica, polo que estilos como o
blue beep, o rock steady ou o ska fixeron acto
de presenza en rúas e festas. Moita xuventude branca inglesa acabou mamando diso.
Eu escoitaba moito estes estilos e, a pouco
que investigaba, sempre daba con artistas
xamaicanos.

levo tempo querendo ter estudio propio na
casa, para producir cousas novas. O que pasa
é que estou a abanear. Eu non tiven acceso
a ningún tipo de prestación económica. A
vida das persoas que traballamos na música
sempre foi dura a nivel laboral e agora queda
en evidencia a falta de protección ao respecto. Non nos poden ter outro ano sen tocar,
hai moita xente que vive disto. Ha chegar o
momento en que todo estoupe e iso acóugame. No mundo da música temos unha rede
forte, defendémonos entre nós.

Volvendo ao da reivindicación, que
Xunto a Elephants Yard facías as jams na
mensaxe queres enviar coas túas letras?
sala El Contrabajo. Como funcionaban
Penso que critico a socienunha cidade como Vigo?
dade de xeito integral. Non
As jams eran un espazo moi
critico un ámbito só porque «Vigo é un lugar
importante e moi especial,
creo que todos os ámbi- potentísimo
viñan unha chea de instrutos están interconectados.
mentistas que son moi bos
a nivel musical,
Intento enviar mensaxes de
co seu instrumento pero
activación para o cambio, pero está
que saen da súa zona de
cara a unha realidade que abandonado»
confort porque realmente
eu considero máis xusta,
non estaban acostumados
máis libre.
ao reggae. Penso que foi
unha triunfada conseguir
facer unha jam de reggae unha vez á semana
Coñecer a Wöyza tivo importancia na
nunha cidade como Vigo, paréceme súper
túa carreira?
importante.
Wöyza é para min unha figura de referencia.
Sempre a seguín, influíume o feito de mirar
que alguén da miña cidade estaba a facer
Como ves a escena musical na nosa cialgo con tanta calidade, manténdose sempre
dade?
activa e vivindo diso. Moi importante para
Considero que Vigo é un lugar potentísimin. Coñecina no local que hoxe se chama
mo a nivel musical, pero está abandonado.
Kingston Club, díxome que daba clases de
A xente que pode tomar decisións para
canto e a partir de aí estivemos en contacto.
impulsar a música, non só non facilitan as
Acabei tocando con ela, fíxenlle coros... Ver
cousas, senón que poñen trabas para todo
como alguén que admiraba tanto confiaba en
o que non sexa a súa propia programación.
min foi un impulso moi grande.
E, para o meu gusto, teñen un criterio musical bastante pobre. Eu non son técnico de
cultura, pero guíanse por cousas mainstream,
Como che está afectar a pandemia?
polo número de seguidores nas redes, polo
Son unha persoa moi centrada no directo, é
caché ou polo éxito na televisión. Non existe
co que máis desfruto. Perder as actuacións
a vontade de mostrar cousas novas, de crear
ao vivo obrígame a centrar o obxectivo
espazos nos que ensaiar, coa excepción das
noutras cousas. Iso tamén está guai, porque
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VIGUesa DO MES: High Paw

que imos sacar o EP, podemos demostrar
que estamos á altura do premio.
ormas parte do colectivo feminista 85C.
Viviches situacións machistas no ámbito da música?
Si, claro, como tamén as vivín paseando pola
rúa ou indo á tenda. No reggae promóvese
unha mensaxe de amor, paz e unidade, pero
si que se dan situacións de paternalismo extremo. Ás veces impoñerse é difícil, porque
non estou a falar de situacións agresivas,
pero hai cousas que no fondo resultan ofensivas. Non son violentas pero violentan.
Sobre todo cando veñen de xente con máis
poder cá unha, promotores e demais xente
que toma decisións que supoñen cartos.

salas de ensaio de VigoSónico, un salvavidas
nesta cidade. Hai moitísimas persoas facendo boa música, pero non hai un seguimento,
un apoio para toda esta xente.
High Paw & Elephants Yard recibistes
unha alegría na VII Edición dos Premios
Galegos da Música Martín Codax, na categoría musical de reggae, ska e mestizaxe.
É o primeiro ano que nos presentamos e
é brutal gañar! É moi importante, porque
ademais é un recoñecemento que fai a asociación de Músicos ao Vivo, é dicir, do gremio. É un momento raro, porque un premio
destes date a coñecer dando pé a que a xente
te chame para facer bolos, e agora... Pero
por suposto que estamos contentas: agora

Aínda é raro ver mulleres guitarristas.
Eu son unha instrumentista un pouco pobre. Sen saír da cidade, coñezo mulleres guitarristas que son tremendas. Hai moito talento feminino nos conservatorios, pero hai
unha desconexión entre os proxectos musicais máis populares e a considerada música
culta. Esta música popular está na rúa, ambiente que moitas veces está tomado polos
tíos. Non faltan mulleres instrumentistas;
falta que caia o heteropatriarcado, para que
as relacións entre as persoas non estean condicionadas polo xénero. Unha muller que
entra nun grupo ten que deixar de ser vista
polos compañeiros como un ser fodible. Eu
pasei por ese tipo de cousas.
Por que escolliches o recheo de Bouzas
para esta entrevista?
Paréceme unha cousa horrible encher o mar,
responde totalmente a intereses industriais.
Gústame ocupar este espazo porque parece
que aquí só se desenvolven actividades que
teñen que ver co bombeo económico, a min
gústame pasear por aquí. Ademais neste peirao non entra a policía, alén da policía portuaria. E iso tamén me encanta.
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GRAFFITI
o seu propio labor como «moi doado e positivo, intentando provocar un sorriso, que
divirta, que sexa positivo e provoque unha
sensación de ledicia». E iso é o que precisamos hoxe en día.

VIGO,
CIDADE DE COR:
Susie Hammer
Zuzia Młotek, alias susie Hammer, vén
da Europa do Leste. Máis en concreto de
Varsovia, aínda que hai anos que reside en
Madrid. A súa obsesión desde que era ben
nova é fedellar con plastilina, debuxar, pintar
e recortar. Xa o di ela: «Non paraba de producir cousas que regalaba a todo o mundo,
era unha nena moi tranquila, pasaba o tempo soa entre lapis de cores, non me movía
da cadeira. Hoxe sigo igual». Esta paixón innata levouna irremediablemente a dedicarse
de cheo á ilustración infantil. Aínda que ás
veces tamén amplía o formato enfrontándose aos muros. É o caso da obra que fixo no
Calvario, rematada nun tempo récord de tres
días, que alegra o día a día de todo aquel que
pasa pola rúa de Cataluña desde o 2018.

A foto que ilustra este artigo foi tomada o
pasado mes de marzo, co confinamento da
poboación acabado de inaugurar en todo o
Estado. Aínda lembro esa sensación tan estraña da cidade baleira, triste, con militares
polas rúas (algo que aínda me irrita a día de
hoxe polo disparate que supón), e buscando
algo que ilustrase graficamente o asasino invisible. Indo atrás dun operario que desinfectaba as rúas, topei co mural de Susie, e recoñezo que me sacou un sorriso. Non sei moi
ben se polo surrealismo da circunstancia ou
polo poder das cores planas da artista polaca
que o asina, pero iso é secundario. Porque a
arte fainos humanos, e tanto ten que a técnica sexa barroca, sinxela ou minimalista,
profunda ou superficial. Despedímonos coas
verbas de Susie: «Coller un pincel e pintar
calquera cousa que queiras é un superpoder,
un superpoder que ten calquera e co que
pode cambiar o seu mundo».

Esa é a finalidade das obras de Susie
Hammer: animar a vida da xente. Para o
conseguir, fai uso dun estilo moi simple, case
infantil, entre os estilos naíf e pop. Ela define

O mural está á altura do número 21 da rúa de Cataluña, no barrio do Calvario.
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Foto: Pablo Vázquez

JUAN TEIXEira

Fotógrafo documental
e xestor cultural
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street photo

FELIPE CARNOTTO

Fotógrafo documental

Tardes de frío e chuvia
Cando veñen as chuvias,
as castañas e os novos confinamentos,
o outono brinda unha imaxe renovada da ría.
Cobran relevancia as gaivotas e os mariñeiros.
Cara ao inverno.
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DIETA ATLÁNTICA
BY PEREIRA
A publicación do receitario de IPereiraI
funciona como un anuncio do Nadal. Desde
hai tres lustros, esta empresa de produtos
do mar lanzou esta iniciativa que promove
a alimentación saudable baseada no consumo de peixe e marisco, tan típicos na nosa
terra. Este ano toma a forma dun calendario
no que se propón unha receita ao mes con
ingredientes clave, como lagostinos, luras,
peixe sapo, pescada ou polbo.
O propósito para o 2021 do Grupo Pereira
é poñer en valor a dieta atlántica a partir de
receitas fáciles e orixinais, para que os pratos saudables e deliciosos poidan ser levados
a cabo por cociñeiros experimentados e noveis. «Con este receitario poñemos de manifesto a importancia de consumir produtos
reais, naturais, capturados no mar e conxelados directamente a bordo durante a travesía dos buques da nosa armadora. Isto mellora o valor nutricional dos nosos produtos,
cunha garantía de seguridade alimentaria
adicional que os converte en aliados para a
saúde», sinala Ruy Andrade, director de
comunicación da compañía. Desta volta, as
receitas son propostas por tres influencers
que destacan no ámbito da alimentación a
nivel estatal: a nutricionista galega Amil
López, creadora de Dieta Coherente; Mario
Ortiz, especialista en alimentación deportiva; e Vicky Fernández, autora do libro
Pierde peso con comida real.

Pereira
Rúa da Ronda de Don Bosco, 41 e rúa de Beiramar, 59
pereira.es i recetasdepescadoymarisco.com
pereiraenlared

O receitario pódese descargar en pereira.es
ou en recetasdepescadoymarisco.com, onde
se poden consultar todas as receitas publicadas ao longo destes 15 anos. Para quen
prefira o formato físico, poden encontrar o
receitario impreso nas tendas de Pereira, no
número 41 da rúa da Ronda de Don Bosco
ou no 59 da rúa de Beiramar.
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reportaxe

Cultura
a domicilio
TEXTO: Pablo VÁZQUEZ

Golpes Bajos estreou «Malos tiempos para la lírica» en 1983. Hoxe, case catro
décadas despois daquel canto de Germán
Coppini, son malos tempos para a lírica e
para a literatura en xeral, como tamén o son
para a música, as artes escénicas, as artes plásticas, o cinema... O tecido cultural atravesa
unha situación moi complicada, esperando
por uns tempos mellores que parecen non
dar chegado. Co asumido distanciamento
social e o aforo limitado, calquera espazo que
alberga estas actividades amosa unha estampa deprimente que só consegue aumentar
saudades dos tempos desenmascarados. Con
todo, cómpre non deixarse levar polo derrotismo e adaptarse da mellor maneira posible
á situación actual. Internet permítenos gozar de moreas de contidos culturais na rede,
ademais de facilitar o envío de produtos aos
fogares. É posible seguir consumindo produtos de proximidade desde a casa namentres
se apoia o pequeno comercio, algo que non é
alleo á nosa cultura.

Unha das grandes novas do mes pasado foi
o nacemento de Itodos tus libros,I
unha plataforma en liña creada por CEGAL
(Confederación Española de Gremios y
Asociaciones de Libreros), que conta con
máis de un millón e medio de libros á venda. Neste espazo de resistencia, que pretende
competir contra grandes complexos multinacionais sobradamente coñecidos, atopamos librerías viguesas como Cartabón, Ites,

Libros para soñar, Librouro ou Nobel. Unha
opción ideal para comprar e agasallar literatura e axudar ás nosas tendas sen saírmos da
casa.
A primeiros do mes pasado, logo do centenario da primeira publicación da revista Nós,
anunciouse a súa dixitalización completa
no portal web IGaliciana,I onde se espera
concluír o ano co total dos 144 exemplares
dixitalizados dispoñibles. Ademais existen
máis de 5.000 títulos históricos para consultar, entre os que se encontran algunhas
obras clave da nosa literatura en formato de
libro electrónico. E é que a literatura online
pode convivir en harmonía con librerías
como as amentadas ou bibliotecas, como o
servizo público que ofrecen na nosa cidade
as que levan os sobranceiros nomes de Juan
Compañel ou Xosé Neira Vilas. Volvendo
á rede, imos parar a IGaliciaLe,I onde podemos atopar tanto e-books como filmes galegos, cun funcionamento de préstamo similar
ao dunha biblioteca convencional, ademais
de complementarse cun interesante catálogo
do libro electrónico en castelán. O apartado
audiovisual contén unha escolma do noso
cinema, con filmes tan recentes como O que
arde (Óliver Laxe, 2019), Longa noite (Eloy
Enciso, 2019), Dhogs (Andrés Goteira,
2017), Decorado (Alberto Vázquez, 2016),
Lobos sucios (Simón Casal, 2016), Os días
afogados (César Souto e Luís Avilés, 2015),
O descoñecido (Dani de la Torre, 2015), No
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Cow on the Ice (Eloy Domínguez, 2015), A
esmorga (Ignacio Vilar, 2014), Os fenómenos (Alfonso Zarauza, 2014), De profundis
(Miguel Anxo Prado, 2007). Tamén hai
representación local con La mujer invisible
(Noemi Chantada, 2018), Matria (Álvaro
Gago, 2017) ou Vigo 1972 (Roi Cagiao,
2017).
Entre as grandes compañías de vídeo
baixo demanda, como poden ser Filmin,
Movistar+ ou Netflix, tamén hai películas
e series con selo do país: A illa das mentiras
(Paula Cons, 2020), La unidad (Dani de
la Torre, 2020), Auga seca (Toño López,
2020), Quen a ferro mata (Paco Plaza, 2019),
Hierro (Jorge Coira, 2019), 16 de decembro (Álvaro Gago, 2019), Hamada (Eloy
Domínguez Serén, 2018), A sombra da
lei (Dani de la Torre, 2018), O sabor das
margaridas (Miguel Conde, 2018), Fariña
(Carlos Sedes, Jorge Torregrossa, 2018),
María (e os demais) (Nely Reguera, 2016)
ou Psiconautas, os nenos esquecidos (Alberto
Vázquez, Pedro Rivero, 2015).
Tamén é certo que ao termos acceso gratuíto a plataformas internacionais tan populares como Spotify ou YouTube corremos o

risco de esquecer a escena musical máis nosa.
Unha moi boa forma de apoiar artistas e
bandas locais, especialmente nesta época sen
apenas concertos, é comprar discos e demais
artigos a través das súas propias páxinas web.
Tamén existen plataformas galegas como
ITolemias,I na que mediante subscrición se
pode gozar de infinidade de directos, tanto
nacionais como internacionais; ou IA PonteI
Idos Concertos,I unha alternativa ás actuacións presenciais. Pero non imos deixar
de lado as salas, que padecen o decreto que as
mantén pechadas desde hai meses, deixando
un baleiro enorme na noite viguesa. Por isto,
a promotora Sweet Nocturna sacou á venda
unhas camisetas co lema «Support your local
music dealer», é dicir, «Apoia o teu provedor
local de música», cuxos beneficios están destinados a estes espazos culturais.
Malos tempos ou non, non hai escusa para
deixar de apoiar a nosa industria cultural,
mesmo desde as trincheiras das nosas casas.
Cando o pesadelo da crise actual remate, a
saber cando, non nos gustaría espertar nun
mundo en que o sector cultural foi derrubado sen que ninguén o defendese. Porque
deixar esmorecer a cultura si que é un golpe
baixo.
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6 Doppler, sala Martín Códax, 21
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16 Le Marché de Rachel Marqués de Valadares, 22
17 lIBROURO Eduardo Iglesias, 12

Pizarro
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18 Máis Palá Manuel Núñez, 18
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29

19 Mercado de Teis Toural de Abaixo, s/n

O CALVARIO

20 Mimosa café teatro Travesía de Vigo, 72
21 Mr. Moch Beer Irmandiños, 15
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Velázquez Moreno, 18 - 20
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23 Nikis Galicia Style
Praza da Pedra, 5 e Porta do Sol, 8
24 Nós - cervexería Palma, 3 e Fisterra, 1
25 PATOURO Praza de M. Diego Santos, 3
26 Primavera, BAR Ronda de Don Bosco, 17
27 Rataloka Tattoo Camelias, 22
28 Rouge Pontevedra, 4

ARTE E MUSEOS

GASTRO

CONCERTOS

PEQUERRECHOS

COPAS

TENDAS

29 Sara García PELUQart Couto Piñeiro, 2
30 Sede Afundación Policarpo Sanz, 24 - 26
31 Sr. Nilsson Triunfo, 2
32 Teatro Afundación Policarpo Sanz, 13
33 Teatro Ensalle Chile, 15
34 Trepia Gastronomía Carral, 9

ESPECTÁCULOS

35 Verde Mostaza Paraguai, 6

986 47 00 00
647 47 00 47
Para máis info sobre os locais visita
amovida.gal/locais-recomendados

36 Vitter, bar de cocktails Afonso XIII, 32
37 Woodtown Camelias, 20

Pechado temporalmente
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Por un Nadal
de noso
TEXTO: TAMARA NOVOA

Bip-bip! O reloxo do forno fai que levante a vista do móbil. O recendo das galletas de chocolate
acabadas de facer lévame de inmediato a outrora.
Aquilo era pouco menos que un ritual. Todos os
sábados pola mañá eu espertaba con miña nai
xa preparada para ir buscar o almorzo. Sempre
colliamos o mesmo rumbo: baixar as escaleiras,
chegar á rúa e virar á esquerda por aquela avenida que chegaba á praza. Ás veces, miña nai
aproveitaba para facer algún recado: deixarlle
a Manolo, o zapateiro, unhas botas para reparar, encargarlle o peixe a Berta para recoller ao
mediodía ou ir onda o reloxeiro, Vicente, para
mudar a pila daquel reloxo que paraba máis do
que andaba. Eu sempre facía un alto no mesmo
punto do camiño, nunha esquina na que hoxe
hai unha sucursal bancaria, erixíase daquela
un soño infantil: a xoguetería. Un escaparate
cheo de cores e formas no que todo me chamaba
tal atención que me resultaba inevitable pedirlle á miña nai ir saudar á dona. Aquela señora
sempre me regalaba un bo sorriso e unha presa de sugus de papel azul, os meus favoritos.
Encantábanme os coches, as monecas e os osiños
de peluche, pero mentres a mamá falaba con
Celia, que así se chamaba a dona da tenda, eu
enredaba con aqueles crebacabezas de madeira
que tanto me gustaban ata que tiñamos que seguir o camiño. Nada máis chegar á cafetería,
saudabamos a Alba e corriamos a coller sitio
na mesa do fondo, o sitio de sempre, á beira
dunha fiestra enorme con vistas ao campo. Ao

pouco de sentarmos, volvía aparecer Alba coa
nosa comanda. Un café con leite a ferver, unhas
torradas con manteiga e marmelada e un vaso
de auga da billa para a miña nai. Para min, un
zume de laranxa acabado de espremer e aquelas
galletas deliciosas que tanta fama lle daban. En
cada bocado podía sentir o chocolate derreterme
na boca. Iamos devagar para degustar aquel almorzo, miña nai aproveitaba para ler a prensa
e eu sempre acababa por atopar alí algún veciño
con quen xogar. Á volta, collíamos un camiño un
chisco máis longo. Tiñamos un acordo: eu portábame ben mentres ela se perdía entre os andeis da
librería Central e logo ela agardaba paciente a
que eu cansase de brincar no parque, onde ela me
empurraba no bambán e me recollía no tobogán.
Co tempo, acabei cambiando a tenda de xoguetes
por un comercio de roupa que abrira unha rapaza bastante nova xusto na mesma praza e, igualiño que a miña nai, podía botar horas ollando os
libros da Central.
Ring!!! O timbre. Deixo a galleta que estou a
catar —nada que ver coas que facía Alba— e
vou abrir a porta. É un mensaxeiro que trae un
paquete para Xoán. Ás présas, deixa no chan do
recibidor esa caixa que leva un sorriso pintado,
mentres colle polo aire o nome e o número do
DNI que lle canto. Cerro a porta e deixo o paquete na mesa da cociña. Ou moito me equivoco
ou isto vai ser o meu regalo de Nadal. De golpe,
éntrame o frío.
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Renovarse ou morrer

A pandemia puxo en evidencia algo que xa
sabiamos: o comercio online veu para quedar. As plataformas de venda a domicilio aumentaron as vendas de forma exponencial
durante os meses de confinamento. Facer a
compra a golpe de clic ou atopar case calquera cousa que precisemos sen saírmos da
casa é cómodo e aforra tempo. Mesmo os
máis reticentes ás novas tecnoloxías acaban
por repetir cando xa picaron no comercio
electrónico. Pero estaremos acabando co
comercio de toda a vida?
Ante estes ventos de mudanza, están a xurdir plataformas que queren contribuír a que
o pequeno comercio se modernice asumindo as novas tecnoloxías. Unha destas iniciativas pioneiras é IdBarrio,I nada en Vigo
hai un lustro. O seu creador, Pablo Sánchez,
canso de ver como medraba na súa zona
o número de baixos comerciais baleiros e
vendo que un dos principais problemas do
pequeno comercio era a falta de dixitalización, puxo en marcha unha web que servise como escaparate para o produto local. A
base de ensaio e erro, no ano 2019 viu a luz
dbarrio.com, pero foi na primavera deste
ano cando despegou. Neste caso, o confinamento foi o pulo definitivo. «Ao termos
que quedar na casa, moitos comercios pequenos viron en DBarrio unha opción para
sobrevivir. De feito, hai tendeiros que nos
recoñeceron que non seguirían abertos de
non ser por nós», explica Pablo. DBarrio
pasou en poucos meses de 150 a 800 comercios inscritos, e de Vigo deu o salto a outros concellos de Galicia e outros puntos do
Estado: Bilbao, Cáceres, Cantabria, Madrid,
Segovia, Toledo... En sintonía cos valores
que promove a plataforma, é xente local a
que se encarga de xestionar a operatividade
de DBarrio en cadanseu lugar. «Nós facilitámoslle a tecnoloxía e todo o coñecemento

dbarrio.com i

DBARRIO
dbarriopontevedra

que nos foi dando a experiencia», engade
o director da plataforma viguesa. Sánchez
desmárcase das grandes plataformas cun par
de argumentos máis: «As comisións que lles
cobramos aos comercios son só do 5% e só
traballamos con repartidores que son autónomos de verdade: eles marcan o prezo e o
horario do seu traballo».
A Movida tamén se suma ao berro de axuda polo comercio de proximidade. Para iso
creamos a plataforma Ieu regalo local,I
onde se reúnen moreas de propostas para
o consumo local durante estas datas, contribuíndo a avivar o pequeno comercio. A
través das pantallas podemos dar un paseo
virtual polos escaparates vigueses. Do outro lado sempre haberá alguén cun sorriso
de verdade. Unha acción coa que imos da
man doutras empresas que queren amosar o
seu compromiso coa cidade: Cervexas Nós,
Garpe e Sémola. Este Nadal, comercio local.

A plataforma Eu regalo a local conta co apoio de:
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Seis regalos da terra
TEXTO: estela gómez

Asumir que o deste ano non é o noso Nadal
de sempre non é doado. O repenicar das
malas noticias parece superar ao das panxoliñas. Con todo, queremos seguir presentes
na vida dos nosos, facelos percibir que nos
importan, engalanalos co noso recordo. A
pesar da distancia social, queremos que nos
sintan preto. Cómpre prestar atención aos
detalles. Que mellor mostra que un regalo
de proximidade? A personalidade do comercio local arrequece os regalos dunha calor e unha orixinalidade que a frialdade das
grandes superficies globais non é quen de
ofrecer. Ademais, apostar pola economía do
noso sempre ten retorno. Para nos facilitar
a cousa, deseguido presentamos seis propostas con selo galego para estar tan presentes
como nunca.

2. Caixa de inverno
Co nadal, chega o mes máis doce por antonomasia. Velaquí temos o galano perfecto para gozar das longas sobremesas propias destas datas:
a caixa de inverno deseñada por esta afamada
pastelería viguesa. Que ten dentro? Nada menos
que unha selección de doces artesáns, ideal para
os máis larpeiros. Bombóns, polvoróns e turrón
para facer as delicias de toda a familia. O propósito das dietas non toca ata o ano que vén!
55,90 € // Sémola -Porta do Sol, 10;
rúa do Marqués de Valladares, 14;
avenida das Camelias, 62semola.es

1. Pendentes Gorgonia
Unha xoia é un regalo eterno, e estes pendentes feitos en prata de lei conteñen un arrecife de
coral que nos permitirá levar connosco o mar a
onde vaiamos. Case sentimos o son das buguinas nada máis penduralos das orellas, teñen un
aquel de maxia. Con eles podemos iniciar unha
tradición de xeracións plasmada nun caderno de
bitácora familiar. Un acerto seguro.
103,00 € // Ardentía -rúa de Policarpo Sanz, 22ardentia.es
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3. Extintor con moito buqué

5. Lámina de iconas viguesas

Non sempre é momento para o viño, pero sempre o debería ser para o bo humor. E para sufocar
o incendio que non parou de avivar todo o ano,
nada mellor que apagar o lume e prender a risa.
Un extintor disfrazado de botella de viño pode
converter a seguridade en algo sorprendente.
Esperamos que o lume se apague de vez!

Nestas datas, os exiliados volven á casa por
Nadal... ou non! Este ano o retorno é incerto.
Para todos aqueles que marchan levando a maleta cargada de morriña, nada mellor que unha
lámina con imaxes icónicas da cidade. Deseño da
terra polo mundo adiante.

79,75 € // Brutal Bazar -rúa de Carral, 19brutalbazar.com

15,00 € // Ultramarinos deseño galego
ultramarinos.gal

4. Selección de delicias artesás

6. Máscaras Zentolas

Esta caixa chea de produtos galegos de primeira calidade faille fronte a calquera cesta de empresa... e non hai que ir ao choio por ela! Nesta
selección de delicias elaboradas artesanalmente
temos todo o necesario para unha noiteboa ou
para unha boa noite calquera: galletas, queixo, licor, marmelada, viño... e moitas máis delicatessen.
Para cociñar coma chefs e comer coma reis!

Queiramos ou non, as máscaras hixiénicas viñeron para quedar converténdose no único
complemento indispensable para pisar a rúa.
Cómpre elixir as que cumpren todos certificados
de protección sanitarios e que resulten cómodas
de levar. E se lles engadimos deseños orixinais e
unhas doses de retranca? O agasallo de moda!

83,00 € // Carabuñas
carabunhas.com

11,95 € // Rei Zentolo -rúa do Príncipe, 1reizentolo.es
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outras movidas
Do venres 4 ao domingo 6
El aniversario

Teatro Ensalle

Teatro Ensalle está de celebración. É hora da festa
de aniversario e todo o mundo é benvido nesta casa.
As paredes cálidas acollen os invitados, nada malo
pode pasar. Bebendo e bailando ata a fin do mundo.
Bailando ata que o calzado nos manque. Bebendo para
transformar a existencia nunha sorte de preguiza festiva. Adiante.
Ás 20.30 h // 10,00 €

Domingo 6
Médula

Auditorio do Concello

Foto: Andrés Nadal @nadalinho

Espectáculo de danza contemporánea da man da compañía Exire, coas bailarinas Alba Fernández e Ana
Beatriz Pérez exercendo como autoras, directoras e
coreógrafas. Un espectáculo que fala da liberdade, das
viaxes vitais, de plantar cara aos dixomedíxomes e de
seguir os propios instintos. Ata a medula.
Ás 20.30 h // 8,00 €

Xoves 10 e venres 11
El Kanka McEnroe

Auditorio Mar de Vigo
Tras o aprazamento provocado o mes pasado, desta
vai: volven os Momentos Alhambra: Acustiquísimos cunha xornada dobre de música. Na primeira data actúa
El Kanka, cantautor malagueño moi habilidoso coa
guitarra. Ao outro día temos encol do escenario a
McEnroe, a veterana banda vasca de indie que lidera
Ricardo Lezón.
Ás 20.30 h // Desde 12,00 €
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* Os horarios poden variar segundo as restricións legais de mobilidade nocturna por mor da segunda vaga da COVID-19.
iNA AXENDA DE amovida.gal podes consultar estes e outros moitos eventos de NOVEMBRO EN VIGOi

Do venres 11 ao domingo 13
El diablo en la playa

Sala Ártika

Foto: Rubén Vilanova

Ana Vallés dirixe esta a xuntanza das intérpretes
Celeste González e Claudia Faci. Con elas veu o escándalo. Celeste e Claudia. Anxo e demo. C e C. Quen
é quen? Entra no xogo a segunda semana de decembro
na sala da avenida da Beiramar, da que Matarile Teatro
é compañía residente.
Venres e sábado, ás 20.30 h; domingo, ás 20.00 h
Desde 10,00 €

Sábado 26
Lestrato Fest

Festa de aniversario da promotora de concertos
Lestrato, contando cos acordes das bandas The
Impossiblues e Dixie Town, que volve aos escenarios despois dunha longa parada. Os beneficios van
destinados á SalaSon de Cangas, recoñecido local de
concertos do Morrazo.
Ás 18.00 h // 15,00 €

Martes 29
Concerto de Nadal:
Orquestra Clásica de Vigo

Teatro Afundación

Último concerto da Orquestra Clásica de Vigo no
que deu en chamar Tempada 20.2, homenaxeando a
Ludwig van Beethoven polo 250º aniversario do
seu nacemento. Baixo a batuta de Manuel Martínez
e con Severino Ortiz como solista, a formación interpreta o Concerto para piano e orquestra nº4.
Ás 20.30 h // PREZO POR CONFIRMAR
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Cartel: Nowhere Man Design

Sala Rebullón -Mos-
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Reservorio canino
TEXTO: Paula CERMEÑO FOTOS: Pablo VÁZQUEZ

O sector das canceiras tampouco
se libra dos efectos da COVID-19, malia
que os cans son inmunes á enfermidade de
moda. Algunhas das consecuencias son as
adopcións apalabradas que non terminan de
facerse efectivas, a escasa captación de novos socios co detrimento das feiras ou o incremento das familias que piden axuda por
problemas económicos.

Ademais, as protectoras tiveron que cancelar
os paseos dominicais, que secundaban unhas
70 persoas cada semana. «Iso fai que baixen
as adopcións e os porfillamentos, que xurdían precisamente do cariño que algunhas
persoas lles collían aos cans que paseaban»,
explica Pepín Solleiro, tesoureiro de Aloia,
protectora de animais de Tui. Ese era un
momento idóneo para que o can e o potencial dono se coñecesen antes de dar o paso.
Tamén estaban pendentes os responsables da
organización, pois prefiren pecar de estritos
observando que clase de persoas están interesadas nas adopcións: «Visitamos os fogares
e entrevistamos os solicitantes para asegurarmos o benestar do animal, polo que esiximos
asinar un contrato no que o novo responsable do can se comprometa a non telo atado ou
engaiolado e realizamos un seguimento para
asegurármonos de que se cumpra».
As precaucións duplícanse de cara ao Nadal,
instando á poboación a non adoptar por capricho. «Un can dá moito traballo, case tanto
coma un fillo», sentencia Ali, voluntaria de
Villa Peixiño, unha casa particular onde ducias de cans e gatos viven en liberdade. «Aquí

non hai gaiolas, todos son libres e conviven
coa presidenta da asociación e dona da casa».
En Aloia sinalan o aumento dos abandonos
despois das festas natalicias: «Sempre recollemos cadelos de raza nos meses de febreiro
e marzo. Cachorros que por morder unha
alfombra ou ladrar polas noites xa non os
queren os que os levaron», explica Solleiro.
En 2019 computouse en Galicia o abandono
de 23.400 cans, un 23 % máis que en 2017,
segundo os datos da asociación animalista
Libera!. Para evitar os abandonos, as asociacións levan anos loitando para que todos
os animais conten obrigatoriamente con
cadanseu chip identificador e se multe aos
donos que os desatendan. Desde os refuxios
insisten en que se poden facer máis cousas
para contribuír á causa ademais de adoptar,
suxerindo un catálogo de accións efectivas
para lles tender unha man aos que nos dan
a patiña.
Afiliación

Os socios son o sustento máis importante e
estable das casas de acollida. No caso de Villa
Peixiño, ofrécese a posibilidade de afiliarse a
través da plataforma teaming.net, na que a
cota é compartida entre varias persoas para
que a achega sexa de tan só un euro ao mes.
Doazón

Podemos facer unha achega económica buscando o número de conta na web do noso
refuxio favorito ou contribuír en especie con
alimentos, camas, xoguetes ou mesmo trapos, pois cousas como sabas e toallas vellas
poden ter unha segunda vida nos refuxios.
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Acollemento

Acoller é unha experiencia parecida á adopción, na que o chip segue a nome de protectora que tamén se fai cargo dos gastos de
manutención e médicos dos animais. «Son
comúns en cans que chegan ás nosas mans
en malas condicións ou son moi maiores e
precisan un extra de cariño e comodidade,
xa que os invernos no refuxio son fríos», explica Pepín, que aconsella esta opción como
paso previo á adopción definitiva. A experiencia pode durar semanas, meses ou anos.

Compra de produtos

Rescue Galicia estampa bolsas e camisetas con
motivos caninos que vende a través da súa
páxina en Facebook; a protectora Aloia ten
á venda, como cada ano, un calendario solidario que pode adquirirse en clínicas veterinarias, tendas e bares. Os Biosbardos acaba
de abrir A Trastenda de Parche, tenda virtual
e física durante as fins de semana (avenida
de Emilio Martínez Garrido, 6), con artigos
de segunda man. Tamén Villa Peixiño vende
pezas de decoración, mobiliario e roupa.

reportaxe: reservorio canino

Porfillamento

Por unha modesta mensualidade (no caso da
Aloia, cinco euros) podemos asegurar as vacinas e a limpeza parasitaria dun animal. Para
máis contacto, Villa Peixiño ofrece a posibilidade de levar para a casa os afillados durante
as fins de semana. «Paréceme a mellor opción para eses nenos que piden un can polo
Nadal», apunta Ali, que fai fincapé na necesidade de deixarnos aconsellar polo personal
das protectoras á hora de escoller un can.
Voluntariado

Podemos prestar parte do noso tempo para
alimentar, arrombar ou levar ao veterinario
un can recibindo unha recompensa en forma de aloumiños. A maioría das protectoras
realizan estes labores polas mañás e facilitan
salvocondutos para os colaboradores, polo
que é posible axudar mesmo durante un peche perimetral.

Foto: @SköllDog

Desde o refuxio

Irene GARRIDO PATÓN

Redactora

Esta beleza de can chámase Odín e é un ca
delón. Naceu o primeiro de outubro do ano
pasado e leva apenas uns meses no refuxio.
É un American Staffordshire Terrier, raza
catalogada, por desgraza, como potencial
mente perigosa, polo que precisa de segu
ro e licenza. É un cadelo grande de pelame
atigrado e pesa uns 25 quilos. No tocante
ao carácter, é sociable con nenos e maiores,
pero ao ser tan noviño aínda está a recibir
educación para tratar con outros cans.
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ODÍN
Rescue Galicia i 653 348 573
rescuegalicia@gmail.com i
rescuegalicia

HISTORIA DUNHA CIDADE
lle sucedeu ao profeta Xonás, nos leva aos fondos abisais e nos devolve á incerta vida real.
Xurxo MARTÍNEZ GONZÁLEZ

Historiador

URBANO LUGRÍS,
TITIRITEIRO
A voz parece saír da gorxa da mina. Os pícaros asústanse co alarido do monicreque do
dragón. Tras do escenario, no parque de Las
Cabañas, en Peniche, érguese un home pra
revelar que todo é un xogo da imaxinación.
As criaturiñas amedréntanse máis ben pola
envergadura do titiriteiro. El é iurbanoi
iLugrís.i Deste titán da cultura galega escoitei
varias anécdotas. A cada cal máis disparatada
pro todas dunha bohemia extinta. Antón
Patiño, en Urbano
Lugrís (viaxe ao corazón do océano) (2007),
recolle un feixe delas
a carón dun estudo da
súa obra e un relato
da súa vida.
A pintura de Lugrís
fascina. Os símbolos inundan os nosos ollos.
O detalle hipnotízanos. Un océano de claves
como xeroglíficos. E así pasamos as horas fitando nos lenzos e murais. Que magnífico o
dedicado a Vigo no antigo grande hotel da
Porta do Sol! O pintor doma o preciosismo
cunha man poderosa, firme no pulso e hábil
no debuxo. Por veces, nos seus lenzos sentímonos entre os dentes dunha balea que, como

Se eu fose alguén, proporía un cartel á porta
do museo: «Prohibido entrar con reloxo». Só
así, lonxe da obsesión polo cálculo do tempo,
gozariamos entre os peixes, as buguinas e os
barcos afundidos creados por Lugrís. Despois
sairiamos á superficie pra coller aire. Mais
practiquemos o hábito de desentedernos do
calendario e sermos nós ante a obra de arte,
tal e como como recomendou John Berger.
Lugrís tivo estudio preto da taberna do Eligio,
lugar que frecuentaba. O corpo rendíase, entre cunca e cunca, ante unha mente extraordinaria. Pro quen nos dera escoitalo recitar os
poetas clásicos, en grego ou latín, co rouco do
peito e os beizos malvas! Pra pagar os viños
deseñaba unha serea no pano da mesa. Morreu
un 23 de nadal do 1973 no Nicolás Peña, hospital de beneficencia. O negro impúxose sobre a cor viva. A lápida, posta polo Concello
de Vigo no cemiterio
de Pereiró, móstrase
cunha áncora pintada.
A mesma coa que asinaba as súas obras.
A escritura de Lugrís
tamén engaiola. Os
textos están hoxe
ao alcance grazas a
dúas publicacións de
Alvarellos Editora. Repasen eses versos de
ouro e esas prosas de diamante. Déanlle unha
oportunidade. Despois, vencellen as letras
coa pintura. Urbano Lugrís acompañou
como titiriteiro o grupo de teatro La Barraca,
de García Lorca. Os dous comparten espazo
na foto que teño diante miña. As misións pedagóxicas da República que levaron cultura a
aldeas e vilas. Hoxe precisa volver ás cidades.
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PEQUErreCHOS
A HORA DOS CONTOS:
RAPOSADAS
DE RAQUEL QUEIZÁS
Proxecto de animación á
lectura no que diferentes
artistas coas súas maletas
cargadas de historias visitan
a biblioteca co fin de fomentar entre o público máis cativiño o gusto polos libros e
a lectura.

VI FESTIVAL PEQUEÁRTIKO

Unha programación na que temos a oportunidade de ver en
acción as compañías teatrais Alodeyá, Avento, Caramuxo,
Inventi, Migallas, Magia en la Manga, Tanxarina e Teatre de
la Caixeta. Todos estes grupos buscan enchernos de ilusión
para entrarmos de cheo no xogo das historias que nos veñen
contar. O programa está artellado da seguinte maneira:

Data e hora: venres 11, ás 18.00 h
// Lugar: Biblioteca Xosé Neira
Vilas // Prezo: gratis // Idade
recomendada: a partir dos 3 anos
// Inscrición: a través do enderezo
electrónico bpneiravilas@vigo.org
ou no teléfono 986 26 77 59.

O FIANDÓN

O libro da selva, do sábado 19 ao mércores 23, ás 18.00 h; o xoves 24, ás
12.00 h. Para todos os públicos.

Son recuerdos, sábado 26, ás 18.00 h. A partir dos 4 anos.
Merenda con pan de millo, domingo 27, ás 18.00 h. A partir dos 3 anos.
Redondo, luns 28, ás 17.30 h e ás 19.00 h. Entre 1 e 4 anos.
Titiricircus, martes 29, ás 18.00 h. A partir dos 3 anos.
A igualdade non ten truco, mércores 30, ás 18.00 h. A partir dos 6 anos.
Ummm! Unha comedia musical... para chupar os dedos, xoves 31, ás

12.00 h. A partir dos 3 anos.

Lugar: Sala Ártika // Prezo: desde 6,00 €.

OUTONO LITERARIO E MUSICAL: CONTACONTOS
Sesións presenciais de contacontos para meniños con
Sandra Senra e Carmela Sieiro.
Data e hora: mércores 2, ás 17.30 h e ás 18.15 h // Lugar: Libros para soñar
// Prezo: gratis // Idade recomendada: entre 0 e 3 anos // Inscrición: a
partir das 10.30 h do luns anterior á actividade, a través do enderezo electrónico lps@kalandraka.com
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O Fiandón é un ser a medio
camiño e entre o humanos
e o arácnido. Un ser que
canta, que conta, que xoga,
que baila, que ri, que imaxina, que inventa... que crea e
recrea mentres tece no seu
recuncho unha arañeira de
encantos con fíos coloridos.
Data e hora: domingo 13, ás
12.00 h // Lugar: Auditorio
Municipal // Prezo: 5,00 € // Idade
recomendada: a partir dos 3 anos.

iNA AXENDA DE amovida.gal podes consultar estes e outros eventos para pequerrechos en Vigoi

A SELVA
DO TEATRO
Entrar no teatro é entrar nunha mascarada,
un xogo de metamorfoses. A dramatis personae tras a que se oculta o elenco teatral pode
tomar a forma de persoas, animais, obxectos... Tal e como lle pasou a Mowgli na xungla, cada neno que entra na selva do teatro
asume os roles con naturalidade, entra no
xogo, fascinado por unha arte que resulta
unha auténtica escola de vida.
Este mes os pequenos teñen unha boa oportunidade no VI Festival Pequeártiko, do sábado 19 ao xoves 24 na Sala Ártika, con
espectáculos de seis compañías dirixíndose
aos pequenos da casa. Nese contexto, Teatro
Avento Producións leva ás táboas O libro da
selva, de Rudyard Kipling. Unha das intérpretes, Rocío Salgado, explica por que se dirixen ao público infantil: «O obxectivo é xerar público. Que o teatro se converta nunha
opción do día a día, do mesmo xeito que ir ao
cine ou a un concerto». A actriz tamén sinala
que, na súa opinión, «o teatro é máis enriquecedor para eles, xa que os nenos son máis
inocentes, sinceros e agradecidos. Os adultos,
por medo a molestar, non preguntan nada».
Ártika volve mostrar o seu compromiso
co público familiar programando funcións
teatrais a diario durante as vacacións natalicias. Pasando por esa sala máxica situada na
avenida da Beiramar, a rapazada volverá á
escola coa mochila cargada de imaxinación.
Laura JUNCAL

Mestra e educadora
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as túas movidas

OUTRAS LUCES

Belén Arias

Participa! Envía a túa obra (fotografía, ilustración, poema, relato, viñeta etc.) a revista@amovida.gal
Consulta as bases en amovida.gal/as-tuas-movidas
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