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EDITORIAL
Inauguramos o ano reivindicando unha parte da cidade que está
a esmorecer baixo os nosos pés:
un enramado de túneles construídos en diferentes épocas e
para distintos usos dos que hai
constancia, pero pouco se leva
feito para a súa catalogación, investigación e aínda menos para
a súa conservación. Tampouco
é de estrañar. Baixo o dogma
que reza que Vigo non ten historia, son moitos os atentados
ao patrimonio que a cidade sufriu, implicando a desaparición
de emprazamentos tan emblemáticos como o cine Odeón, o
edificio Rubira ou o da axencia
Escalera. Se non coidamos dos
bens máis palpables, que sorte
cabe esperar para aqueles outros
que fican ocultos?
Malia todo, son moitas as voces coa arela de que a historia
de Vigo, con todas as súas letras, non caia no esquecemento. Podemos achegarnos a ela a
través da xanela que nos abren
libros tan emblemáticos como A
cidade e os días, de Xosé María
Álvarez Blázquez ou Vigo
amurallado, de Xaime Garrido;
ata obras máis recentes chamadas a ser crónicas de referencia,
como Camiñar o Vigo vello, de
Pedro Feijoo; Historias de Vigo,
de Jorge Lamas, ou Vigo, puro
milagre, de Manuel Bragado,
con quen falamos devagar neste número no que pretendemos
chegar... Ata o fondo.

ollo ao dato
Entramos no Xacobeo 2021 lembrando que unha das rutas máis celebradas con
destino Santiago, o Camiño portugués pola
costa, pasa pola nosa cidade para lle dar a
nosa gran benvida aos camiñantes.
Durante este mes moitos museos da cidade anovan as súas exposicións, polo que
debemos bulir se temos algunha pendente
por visitar. Ata o domingo 10 podémonos
achegar no MARCO á obra de Manuel
Vilariño, Premio Nacional de Fotografía
2007. Ese mesmo día despídese a mostra
do universal Man de Camelle do Museo
do Mar. No museo da avenida da Atlántida
tamén podemos visitar Crebas, de Manuel
Sendón, ata o final do mes. Dúas citas máis
para os amantes da fotografía: Coordenadas
incertas, do colectivo AlNorte, na Fundación
Laxeiro e Da miña casa, de Román Pereiro,
na Casa Galega da Cultura, ambas as dúas
abertas ata o día 24.

Efeméride

Foto: Álvaro Villarrubia

O 23 de xaneiro de 1991 publicábase
«Estoy por ti», primeiro tema de Amistades
Peligrosas en forma de single. O dúo formado pola ovetense Cristina del Valle e o vigués Alberto Comesaña acaba de anunciar
que regresa polo 30º aniversario.

Un bo plan para encarar o 2021 pode
ser deixarnos contaxiar pola boa onda do
swing. Na semana do luns 11 ao xoves 14 as
escolas de baile MayeuSwing (rúa do Areal,
138) e Swing On School (avenida de Ramón
Nieto, 58) abren as portas para que este ano
se bote a andar a ritmo de jazz.
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vigués do mes

Manuel Bragado
«O GRANDE ÉXITO DO EDITOR
É QUE BRILLEN OS SEUS AUTORES»
texto: tamara novoa fotos: PABLO VÁZQUEZ

que
Manuel Bragado (Vigo, 1959) recuperou a praza como mestre deixando
atrás tres décadas vencellado á editorial
Xerais, da que foi director. Pero non
deixou o elemento que vertebra toda a
súa carreira: a lectura. Ademais, aínda
que a modestia lle impide admitilo, é
tamén unha das persoas que máis sabe
sobre a nosa cidade. Así o demostra na
columna que semanalmente asina no
Faro de Vigo, ademais de facelo tamén
no seu recente libro: Vigo, puro milagre. Aproveitando que a chuvia nos deu
unha tregua, decidimos conversar sentados nun banco do Paseo de Afonso, lugar
polo que pasa a vida de Manolo.

1999, comecei dunha forma máis sistemática
a publicar as series de columnas «Campo de
Granada» e «Campo do Fragoso». Por iso
quixen recuperar varios textos nunha escolma que proporcionase unha ollada da cidade.

Ata deixares de ser director de Xerais
non te animaras a publicar como autor...
Eu non son escritor. Aínda me sobresalto
cando vexo o meu nome acompañado da
palabra «escritor». Eu fun sempre mestre e,
durante moito tempo, editor. O que si é certo é que desde hai case corenta anos escribo
no Faro de Vigo. Primeiro en 1983, vencellado aos suplementos educativos. A partir de

Ten que ser emocionante ver como se
conciben esas obras.
Hai autores que manteñen a deferencia de
enviarme algúns textos e eu aínda conservo
o que sentín cando lin en tres horas Cartas de
inverno, unha mañá en que o autor, Agustín
Fernández Paz mo levara ao despacho.
Empecei a ler e non podía parar. Protagonizar
esa epifanía dun texto é marabilloso.

Hai algo máis de dous anos

Cal é a diferenza entre ser editor e ser
escritor?
O editor ten que ser unha persoa discreta,
minuciosa; é unha profesión que está ao servizo da literatura cuxa misión é acompañar
os escritores. O escritor ten outra característica: ser o creador. Ten que pelexar consigo mesmo para aspirar á excelencia no que
asina. O grande éxito do editor é que brille
o autor, que conforme unha comunidade
lectora, que constrúa un currículo propio
que o singularice e identifique con respecto
a outras voces. Eu sempre asumín o papel de
editor e a verdade é que estou moi orgulloso
dos autores e autoras que acompañei.

XAN 2021 i 7

«Hai que
respectar
o mandato
dos cidadáns,
pero outro Vigo
é posible»

VIGUÉS DO MES: Manuel Bragado

Na editorial tiveches a oportunidade de
tratar con moitos persoeiros relevantes na nosa literatura. Hai algún que te
deixase especialmente marcado?
Marcáronme, sobre todo, figuras que xa desapareceron: o meu amigo Agustín Fernández
Paz, Xavier P. Docampo, Ramiro Fonte... ou
Xela Arias, que foi a quen substituín na editorial cando a deixou para seguir outro camiño.
Por suposto, tamén están aí Manuel Rivas,
Xosé Luís Méndez Ferrín, Suso de Toro,
María Xosé Queizán... Ou os máis recentes,
os clásicos contemporáneos que comezaron a
editar comigo: Ledicia Costas, Pedro Feijoo,
Manuel Esteban, Antonio Tizón, Xavier
Queipo ou Xosé Cid Cabido. Sigo a ser partícipe da ansia desta xente. Confeso que nestes
momentos teño certa saudade, pero sei que
non me corresponde. Digamos que a miña
pulsión como editor xa tivo o seu momento.
Por que deixaches Xerais?
Foi unha decisión persoal. Eu levaba 28
anos e había unha parte do equipo que non
se sentía identificada coa miña forma de entender o proxecto. Ademais a dirección do
grupo Anaya consideraba que había unha
falta de liderado e nese momento debín asumir que había que darlle paso a outra fase do
proxecto, a que agora encabeza Fran Alonso
de forma moi destacada. Creo que hai que saber poñer cabo ás cousas. Eu sufrín moito:
vivín momentos moi difíciles desde a crise
do 2009, na editorial non fomos alleos ao
ataque feroz do goberno galego aprobando
o decreto do plurilingüismo, que supuxo un
dano tremendo para a lingua galega.

rúa do Príncipe, e miña nai na zapatería
Cruces, na Porta do Sol. Fomos educados entre esa zona e o que se chama agora
a cidade vella, cousa que sempre levei con
moito interese. Pero non por ningún elemento saudoso senón porque, xa de adulto,
entendín que a única identidade posible é a
memoria da comunidade á que pertences. A
cuestión municipal en Vigo sempre me chamou a atención, o que me levou tamén a interesarme polo tema do común. Algo do que
falo moito é da ansia común, de organizar
o patrimonio histórico, das festas populares,
dos pratos preferidos nas casas… de toda
esa cultura que forma parte aquí de tantas
persoas. Ten unha intencionalidade política,
pero tamén é unha actitude humana.
Cultura, historia, política, tradición,
deporte... é case unha enciclopedia da
socioloxía viguesa.
Hai moitas cousas interesantes en Vigo. Eu
sempre escribo para o futuro, é o que máis
me obsesiona. Houbo grandes mestres da
conservación do patrimonio vigués, como

Aínda que Vigo, puro milagre non viu a luz
ata o 2018, remóntase a 1999, cando comezas a publicar «Campo de Granada»
no Faro. Que te levou a converterte en
cronista da cidade?
Nacín hai 61 anos ao comezo de Pi i Margall.
Meu pai traballaba na camisería Calvo, na
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«Hai sectores
literarios galegos
moi ofendidos
cos éxitos
de Ledicia Costas
ou Pedro Feijoo»

VIGUÉS DO MES: Manuel Bragado

os recentemente finados Xaime Garrido
ou Xosé Manuel Iglesias. Estas persoas non
fixeron isto por seren eruditos ou ratas de
biblioteca, senón porque pretendían preservar todo ese patrimonio para outras xeracións. Gustaríame poder contribuír a esa
preservación, aínda que non é fácil. Por
exemplo, aquí mesmo estamos nun espazo
que vai ser violentado innecesariamente coa
construción do túnel.
Que significa Vigo para ti?
Vigo é a cidade amada. É o espazo no que
600.000 persoas tratamos de desenvolver
as nosas vidas. Non ten máis. Para min non
é un mito. Tamén é certo que somos fillos
da memoria e da tradición e temos retos
propios neste momento. Vigo é unha cidade que ten a posibilidade de recuperar o
liderado como cidade atlántica e portuaria.
É moi importante a saída ferroviaria cara
a Portugal, e diversificar a actividade económica e facerlle fronte á axenda de 2050.
Conformar un modelo de vida sostible, retos que non teñen nada que ver cos 10.000

millóns de lámpadas LED e todas esas parvadas que monopolizan a axenda. Aquí
sempre houbo unha efervescencia cultural
en materia de belas artes, literatura, música, teatro... que por circunstancias lamentables como as que estamos vivindo parece
que desapareceu, pero vai agromar. Eu teño
moita esperanza no futuro.
Non es así de optimista co Vigo da actualidade.
É desolador. Desde que se instaurou o modelo populista, na cidade fanse obras innecesarias que o público recibe con afán, como
se a vida dependese diso… Parvadas como as
da Gran Vía, o barco na rotonda de Coia ou
intentar facer un túnel nun sitio coma este. E
máis triste aínda é cando se ataca á creación
cultural. Só hai que ver como desapareceu a
maior parte dos eventos culturais de base que
se facían por falta de apoio municipal. O bo
estado da novela viguesa nada ten que ver cos
fondos de Caballero. A novela viguesa existe
e non temos nin biblioteca pública. Pero hai
que transformar a tristeza en creatividade. E
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VIGUÉS DO MES: Manuel Bragado

hai que respectar o mandato dos cidadáns,
pero outro Vigo é posible.

e á promoción da cultura; ese é o papel das
entidades públicas.

Ledicia Costas e Pedro Feijoo escriben,
respectivamente, o prólogo e o epílogo
do teu libro. Como valoras o éxito destes
escritores e os da súa xeración?
É o meu entusiasmo. O entusiasmo é cada
libro novo de Pedro Feijoo. Este último, Un
lume azul, é extraordinario. Ou Infamia, de
Ledicia Costas. Hai certos sectores literarios
galegos moi ofendidos co éxito destes dous
escritores… É lóxico, cando os ven como
competencia e cando conforman unha gran
comunidade de lectores a base de talento e
traballo. O marabilloso é que ademais hai
moitas outras voces, afortunadamente máis
sorprendentes cada vez. Isto pasa no cinema,
na poesía, na música... O que necesitamos é
un tecido de apoio á creación, á distribución

Eles tamén supoñen esperanza para a
lingua.
O futuro da lingua depende de nós. Desde a
cultura faise unha achega, pero temos que ser
conscientes de que non é só cuestión de vencellar a lingua á cultura, nin á actividade educativa, por importantes que sexan ambas as
dúas; tampouco á utilidade que pode ter o galego para estarmos máis presentes no mundo
pola proximidade co portugués. As linguas
son das persoas que as falan e da vontade que
teñan para comunicarse, amarse e perpetuarse na memoria das xeracións seguintes. Isto si
que non depende só do que se faga por parte das administracións, que tamén. Depende
moito da vontade colectiva dunha adhesión
que non é fácil, pero que debemos conseguir.

Desde o refuxio

Irene GARRIDO PATÓN

Experta en redes sociais

É un gato sénior de colonia. Foi recollido
porque tiña a boca en moi mal estado, babexaba moito e non podía nin comer. Leva
algo máis dun ano no refuxio e custoulle
bastante adaptarse a estar con tantos gatos,
pero coas persoas é un auténtico amor, tan
cariñoso que vai atrás de ti a onde queira que
vaias. Un velliño que busca un fogar onde
dar e recibir todo o agarimo do mundo.
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Pivón /

SköllDog
Proyecto Gato
664 15 10 28 i apaproyectogato@gmail.com
proyectogatovigo1 apaproyectogato

street photo

FELIPE CARNOTTO

Fotógrafo documental

O túnel

Na súa novela El túnel (1948), dicía Ernesto Sabato:
«en todo caso había un solo túnel, oscuro y solitario:
el mío, el túnel en que había transcurrido mi infancia,
mi juventud, toda mi vida».
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A ruta dA Xoana
falaba. Nada de visitas á familia —os pais e
a irmá que ten—. E seguiumo explicando:
«Total, sempre me sinto estraña: entre o
empacho da comida, as conversas superficiais, os ataques velados e os comportamentos que non son quen de entender... o virus
xoga ao meu favor. E punto». Pola miña
parte non houbo problema, eu si que visitei
aos meus no monte do Castro: pulgóns en
escabeche e un par de suculentas que atraen
moito becho.

COMERCIO
Á XANEIRA

Pasamos o Nadal xuntas, claro. Uns días antes da Noiteboa, ela andaba colgando os seus
cianótipos con pétalos, follas, fractais, fentos, libélulas, algas mariñas e máis. Agasallos
para uns poucos amigos. Chovía. Eu comía
dous pulgóns ben parvos nos cactos de
Nadal tan floridos que temos. Nisto, a miña
compañeira espétame: «Sabes o que? Acabo
de decidir que estas tradicións que non supoñen nada para min, que vaian ao carallo!». Ás veces ten estas arrancadas. Como
unha angueira latente que acaba saíndo fóra
coma un geyser que emerxe de cando en vez.
O comentario colleume por sorpresa, pero
dada a proximidade das datas, fixen unha suposición: «Falas do Nadal, non?». E si, diso

Foto: Turismo de Galicia

Se hai algo que me gusta de andar metida nos
rizos de Sabela, é mirar para todo o mundo
sen medo a bater con nada. Fíxome nela: o
entendemento que ten coa roupa, coas cores, cos tecidos; a capacidade que ten para
encontrar o equilibrio entre todo... e tenme
fascinada. Logo miro para os demais: o señor pantalónchinés-polo-parca que cuspe,
a señora loiratinguida-aneis de mirada torva, o rapaz suadoiro-vaqueiros-deportivas,
a rapaza pantalónaxustado-tenis-zamarra e
paréceme que xa os vin antes moitas veces.
Copias de copias de copias...

Unha tarde na que movía con preguiza este
meu corpo pequeno sobre as liñas dunha
obra de Niki Usagi (Londres), escoitamos
o veciño de arriba a berrar empoleirado.
Deseguido sentiuse moi alto un «Gol!!!»,
desta vez acompañado da voz infantil do fillo. A harmonía na casa veuse interrompida
por gritos e queixas dos veciños que miraban o fútbol. Sabela enfadouse. Agarrou o
abrigo e a mochila: «Marcho!». Silencio.
«Vés?». E alá fomos.
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Sabela decidiuse polo pequeno comercio.
O noso destino: a tenda Vaidhé, na rúa de
Carral. Mentres iamos andando, Sabela tirou de teléfono móbil e foime ensinando
un descubrimento recente: a tenda online
Diecisietecosas, con sede en Vigo. Teñen
una bixutería innovadora e bonita. O que
máis me chamou a atención foron os colgantes estilo kitsune, feitos en pedra natural
formando cabezas de animais. Chulísimos.
Supoño que Vaidhé non será un sitio novo
para vós, pero sempre resulta pracenteira a
visita: non vos parece apaixonante a escolla de produtos e artistas que fan? Sublime.
Non é o sitio ideal para dar con pequenos
tesouros deses que fan sentir a alguén especial? Eu penso que si. Logo, camiñando por
María Berdiales, cando eu xa pensaba que
estabamos camiño da casa, Sabela virou de

Itinerario

Co estado mental anovado, con autorregalos de rebaixas, Sabela e mais eu puxémonos en marcha cara ao noso pisiño da rúa
de Pizarro. Ela, co alento un pouco tomado
por subir tanta costa, parou diante da tenda
de kebabs e espetoume: «Un durum, non?». E
non lle souben dicir que non, porque a outra
cousa que estou a descubrir coa miña compañeira é que hai moitas máis delicias alén
dos pulgóns.

Distancia e duración
2,9 quilómetros, 40 minutos.

1 Casa (rúa de Pizarrro).
2 Vaidhé (rúa de Carral, 7).

Misión
Atopar o zen na beleza material.

3 Sargadelos (rúa de Urzáiz, 17).
Casco Vello

súpeto cara á rúa de Urzáiz e plantouse na
tenda de Sargadelos. Que ten Sargadelos?
Leva connosco toda a vida, pero eu nunca
lle atopara o punto... ata agora. Na memoria
eu gardaba uns deseños branquiazuis moi
básicos. Pois haivos de todo e ben bonito:
mouchos, raposas, faros, colgarexos... a uns
prezos mellores do que eu contaba.
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22 Nikis Galicia Style
Praza da Pedra, 5 e Porta do Sol, 8
23 Nós - cervexería Palma, 3 e Fisterra, 1
24 PATOURO Praza de M. Diego Santos, 3
25 Primavera, BAR Ronda de Don Bosco, 17
26 Rataloka Tattoo Camelias, 22
27 Rouge Pontevedra, 4
28 Sara García PELUQart Couto Piñeiro, 2

ARTE E MUSEOS

GASTRO

CONCERTOS

PEQUERRECHOS

COPAS

TENDAS

ESPECTÁCULOS

29 Sede Afundación Policarpo Sanz, 24 - 26
30 Sr. Nilsson Triunfo, 2
31 Teatro Afundación Policarpo Sanz, 13
32 Teatro Ensalle Chile, 15
33 Trepia Gastronomía Carral, 9
34 Verde Mostaza Paraguai, 6

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

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

Pechado temporalmente

aquí MÓVESE...

CANTEIRA
AUDIOVISUAL

benvidas tanto as persoas que non teñen
ningún tipo de experiencia e queren probar,
como aqueles profesionais que queiran recibir máis formación nalgún campo concreto
ou mesmo asesoramento para confeccionar
un videobook ou preparar un casting.
No centro combínanse cursos regulares, de
formación continuada, con monográficos
intensivos e clases maxistrais a cargo de
xente de renome no seu medio. O primeiro
curso deste ano, titulado O valor da palabra
no verso, corre a cargo da actriz e cantante
vasca Karmele Aranburu. Por outra banda, ActuARTE tamén oferta formación específica para estudantes de Comunicación
Audiovisual ou para alumnos da Escola
Superior de Arte Dramática (ESAD): comunicación e locución, dirección de actores,
dobraxe, interpretación ante a cámara ou
fotografía.

Despois de varios anos traballando en
Madrid, a dupla formada por Raquel
Meleiro e Enrique Basteiro, decidiu regresar á terra e ofrecer o que vían que moitos galegos ían buscar á capital do Estado:
formación artística orientada ao mundo audiovisual. «Aproveitando o auxe do sector
en Galicia, queremos que os nosos artistas
non teñan que saír da casa para buscar unha
formación que podemos achegar aquí», explican.
Con ese pulo nace en pleno núcleo da cidade
o centro de formación iActuARTEi (Joaquín
Loriga, 24). A oferta está orientada en maior
medida á formación interpretativa para todos os niveis e idades, así como a outras disciplinas máis ou menos complementarias:
canto, danza, dobraxe, expresión corporal,
fotografía ou técnica vocal. Nesta escola son

Ademais de ver películas e series ou acudir
a espectáculos feitos aquí, podemos contribuír de xeito activo tomando partido na
modalidade que prefiramos grazas ao espazo
creativo ActuARTE.

Enderezo postal:
Joaquín Loriga, 24, baixo
Enderezo electrónico:
actuarteespaciocreativo@gmail.com
Horario:
10.00 a 14.00 e 16.00 a 20.00
Teléfono:
664 21 63 95
actuarteespaciocreativo
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as outras luces

FEMINÍSSIMAS,
De Ste Xeito
Producións
Data e hora: venres 15 e sábado 16, ás 20.30 h;
domingo 17, ás 20.00 h
Lugar: Sala Ártika.
Entrada xeral: 14,00 €
Entrada anticipada: 10,00 € + gastos de xestión

#culturasegura #nonnoscanceles

Foto: Serxo González

Ernesto IS

Escritor

Un congreso feminista na cidade de Vigo.
Tres amigas da adolescencia que hai anos que
non se ven. Amizade e ideoloxía mestúranse
nunha cea chea de humor e contradicións.
Este é o punto de partida do novo espectáculo de De Ste Xeito Producións, con dramaturxia de Esther Carrodeguas. Feminíssimas
é unha comedia negra sobre a amizade protagonizada por Stephy Llaryora, Noelia
Blanco e a devandita dramaturga, baixo a
dirección de Xavier Castiñeira. Se non
queredes perder esta visión feminista da realidade por parte dunha das dramaturgas máis
destacadas do teatro galego, achegádevos a
Ártika, a sala da avenida da Beiramar que
resiste tras un ano en que os espazos para a
cultura demostraron que son o acubillo perfecto para estes tempos tolos.
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Nas entrañas
da cidade
TEXTO: Paula CERMEÑO ILUSTRACIÓNS: ULTRAMARINOS DESEÑO GALEGO - ultramarinos.gal

Existen ata cinco enramados, escavados en diferentes épocas e para diferentes
usos, que percorren Vigo por debaixo do
asfalto. As primeiras grutas das que paga a
pena falar son as máis obvias: as canalizacións que percorren a cidade baixo a superficie para o abastecemento de auga. Dúas
destas estruturas, aínda que poidan parecer
anódinas, teñen especial interese.

A primeira destas construcións subterráneas é, ademais, a construción máis antiga.
Fabricada polos romanos para canalizar
auga do monte do Castro ata as últimas casas a pé do mar. Aínda que é complicado
precisar onde acaban, si podemos observar
o nacemento dalgunhas, rebuscando nos
arredores da fonte da Falperra e a ladeira entre o castelo e a panificadora. Moitos asentamentos foron dotados de infraestruturas
semellantes, mais o valor histórico da rede
viguesa reside na vasta cantidade de canles
coas que contaba.

chegaron a escribirlle unha carta ao político
e xornalista Basilio Álvarez para lle pedir
mediación no asunto. A misiva está recollida por Marcos Vaqueiro no libro As covas
de Vincios (2006).
Levar auga non é o único motivo polo que
os nosos devanceiros se meteron nas entrañas de Vigo. Como exemplo traemos as
seguintes tres historias soterradas baixo o
decorrer das vías da nosa cidade:
As galerías subterráneas
da fortaleza

O monte do Castro é unha parada obrigatoria para calquera visitante que se achegue a
Vigo, especialmente polas vistas á boca da
ría e por ser un dos poucos remansos verdes
do centro da cidade; mais a fortaleza esconde unha das partes máis importantes, e peor
conservadas, da nosa historia.

A segunda construción é moito máis moderna. Con data de 1929, recolle o líquido
elemento do actual encoro de Zamáns levándoo ata o centro da cidade. Trátase da
construción oculta de maiores dimensións,
ao percorrer máis de 2.000 metros de distancia contando con 1,80 metros de altura
e 2 de ancho na maior parte do percorrido.
A construción desta canle creou un gran
malestar nos habitantes da zona alta, que
XAN 2021 i 19
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Cos recentes traballos de iluminación, empezou a correr o ruxerruxe doutro fenómeno, menos iluminado, arredor da fortaleza:
a existencia dunha rede de túneles subterráneos que o Concello, segundo anunciou
recentemente, vai recuperar para o gozo da
cidadanía. O valor deste «novo» achado é
algo que o escritor Pedro Feijoo leva anos
reivindicando, mentres o acceso pola rúa
do Pracer forma parte do percorrido habitual dos seus paseos guiados pola historia
da cidade. O acondicionamento requirirá
da participación de varios profesionais da
espeleoloxía, a arquitectura e a tomografía,
así como dos permisos das autoridades de
cultura e patrimonio, polo que a apertura ao
público destas cavidades non será efectiva
proximamente.

realidade, os pasadizos servirían para facer
desaparecer con discreción persoas importantes en momentos críticos e para mobilizar tropas e correos no caso de enfrontamento.

A rede de pasadizos supoñía unha vía de escape no caso dunha ofensiva por parte dos
piratas ingleses ou dos veciños portugueses
en plena Guerra de Restauración. Ambas as
dúas constituían as principais ameazas para
a nosa localidade no último terzo do século
xvii, momento en que foi construída a fortaleza, con tal présa e escaseza de recursos
que non acadou a contundencia precisa. En

Feijoo fala tamén dunha entrada na parte
oposta do monte, na rúa de Arines, á altura
dos restos dun antigo pío, do que se poden
observar uns dez metros a través dun enreixado. Ningún deles está acondicionado
para ser transitado na actualidade e, dado
o descoñecemento do estado da infraestrutura, non é aconsellable introducirse polas
devanditas entradas.

Ademais, da devandita entrada pola rúa do
Pracer, a máis evidente, Diego Moreira,
membro do Club Montañeiros Celtas e un
gran documentalista do Vigo subterráneo a
través da súa canle de YouTube, Producciones
Montana, cóntanos a existencia dunha porta
na rúa da Ferrería: un oco dun metro cadrado que o explorador percorreu cámara en
man, relatando como se encontra nun estado de total abandono. Esta é a galería máis
significativa e unía o castelo de San Sebastián
coa batería de canóns instalados na Laxe.
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O túnel do peixe

A primeiros do século xix, logo de se inaugurar a estación ferroviaria en 1878, por petición dos comerciantes de peixe por xunto,
o Concello decidiu levar liñas férreas ata o
molle do Comercio, situado no actual cruzamento das rúas de Colón e Montero Ríos.
Así quedou inaugurado en 1913 o chamado
«tren do peixe», que servía para transportar
as prebendas acabadas de sacar do mar do
noso porto a outras cidades, principalmente
Ourense e Madrid.

O túnel comezaba na estación de Urzáiz e
seguía ata o antigo barrio do Roupeiro, perante a igrexa de Santiago de Vigo. Diego
Moreira ten especial debilidade por este
túnel, que descubriu sendo apenas un adolescente grazas a unha lanterna e un golpe
de sorte no que se cruzou coa muller que
aparcaba o coche na praza de garaxe dun
edificio da rúa da República Arxentina, no
que morre hoxe en día o antigo corredor das
delicias mariñeiras.
O tren do peixe quedou en desuso a principios dos anos 60, cando se abriu a estación
de Guixar para aglutinar os asuntos mercantís que debían continuar o transporte por
vía terrestre.

Un pasadizo baixo a Porta do Sol

É difícil imaxinar a cidade sen o seu centro
neurálxico, mais hai 140 anos que a Porta do
Sol non era unha praza, senón un lugar ao
que a xente da zona ía por auga, pois desde
a rúa da Segunda República manaban tres
canos moi concorridos.
Nos anos 20 comezou a construción da estrada de Madrid —a actual rúa de Policarpo
Sanz—. A vía construíuse elevada, salvando o
desnivel e o terreo lamacento sobre o que se
asentaba e por baixo dela trazouse un pasadizo para a trasfega de peóns que se abría entre
o edificio Galoya e o calexo dos Caños, detrás
do anuncio de azulexos de Pedro Domecq.
Esta saída segue sendo visible hoxe en día.

O mesmo ocorreu pouco tempo despois cando se construíu a actual rúa do Marqués de
Valadares, tamén sobre un terreo pantanoso, semellante a unha marisma, que obrigaba a elevar a estrada e deixar que a auga circulase por baixo. Continuouse entón o túnel
da Porta do Sol ata a Praza de Compostela,
servindo hoxe en día como soto para algúns
edificios das rúas do Marqués de Valadares
e de Carral, tendo saída visible na travesía
Primeira da Vitoria, un calexo no que unha
falsa fachada eclesiástica respalda a terraza
dunha coñecida taberna con aires de abadía.
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Montero Ríos
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FORTALEZA E CASTELO
TÚNEL DO PEIXE
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outras movidas
Ata o domingo 24
Coordenadas incertas

Fundación Laxeiro

O colectivo AlNorte (Cristina Brea, Raquel Calviño,
Rita Ibarretxe e Paula Pez) presenta un proxecto
no que cada unha das artistas propón unha reflexión
poética, mediante fotografía e vídeo, acerca das referencias espaciais que nos colocan nunhas coordenadas
a partir das que nos situamos fisicamente no mundo.
De luns a venres, das 18.00 ás 21.00 h; sábados, das 12.00 ás
14.00 e das 18.00 ás 21.00 h; domingos, das 12.00 ás 14.00 h
Gratis

Todos os luns
Cineclub Lumière

Auditorio do Concello
Continúan as proxeccións de películas en versión orixinal subtitulada nunha selecta selección dese tipo de
filmes que non están presentes na carteleira das salas
convencionais, nas grellas televisivas ou nos catálogos
das diferentes plataformas VOD.

Os luns ás 20.00 h // Desde 5,00 €

Do venres 8 ao domingo 10
Fin de tempada

Sala Ártika

Venres e sábado, ás 20.30 h; domingo, ás 20.00 h
Desde 10,00 €
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Foto: Mercedes Moralejo

O colectivo Cinema Sticado xoga con cacharradas analóxicas e dixitais para converter a sala de teatro nun
cinema ao vivo, compoñendo con humor, intriga e
maxia unha aventura en torno ás posibles defensas sobre a manipulación e o poder.

* Os horarios poden variar segundo as restricións legais de mobilidade nocturna por mor da COVID-19.
iNA AXENDA DE amovida.gal podes consultar estes e outros moitos eventos de XANEIRO EN VIGOi

Sábado 16
Youcanthide

Grima

Sala Rebullón -Mos-

Foto: @nicolasglez_

O resultado da fusión de Kaixo e Kings of the Beach
é Youcanthide, banda viguesa que presenta en Mos o
LP fundacional nun concerto que se acolle á etiqueta
post-punk. Chegan ao panorama musical para facer bailar, saltar e berrar. Ademais veñen acompañados por
unha banda con moita forza na escena underground
actual: Grima.
Ás 19.00 h // 10,00 €

Venres 29
Contos Dakí

Biblioteca Xosé Neira Vilas
Nunha nova entrega do ciclo de contos rescatados da
tradición oral e da vida cotiá, o protagonista é Celso
Fernández Sanmartín, tamén coñecido como
Celsiño. As historias cheas de humor e retranca deste
poeta e contacontos lalinense non deixan a ninguén
indiferente.
Ás 19.30 h // Gratis -cómpre inscrición-

Do venres 29 ao domingo 31
El dispositivo -título provisional-

Teatro Ensalle

Onde se deposita unha mirada? Que significa tal depósito? A que obriga? Unha investigación escénica verbo da política da mirada en relación co corpo, co espazo e coa linguaxe de
noso nunha relación entre o observador e o executor.

Ás 20.30 h // 10,00 €
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Música de
presente e futuro
TEXTO: Pablo VÁZQUEZ

O ano 2020 remataba cunha mala nova,
outra máis: o Concello decidía non adxudicar
o contrato de xestión de VigoSónico, un centro que funcionaba como local de ensaio para
bandas novas. Por tratarse do único espazo
público desta tipoloxía, xa fora moi cuestionado o emprazamento (estrada do Portal,
Valadares), cun acceso pouco práctico.

KINGS OF THE BEACH
@kingsofthebeachofficial
Desde 2013
Super Awkward, Fucking Awesome
(LP), Badass (EP), Bat Pussy (EP)

THE RIGGOS
@theriggos
Desde 2011
The Riggos (LP)
Malia levar case unha década tocando, non
foi ata o 2018 cando viu a luz o seu primeiro disco, producido polo músico e escritor
Pedro Feijoo. Esta banda formada polos
irmáns Costas, Bruno e Yago, xunto con
Denis Carballás e Arturo Peixoto, móvese
entre o punk e o rock alternativo en castelán.
Actualmente preparan o segundo traballo.

Foto: Laura Carrera

Ao xeito do que aconteceu hai anos coa plataforma Súbete ao Castro, a mocidade viguesa volve quedar sen un espazo de encontro
creativo. É evidente que a situación sanitaria
actual non é a idónea para espazos pechados como VigoSónico, pero tamén o é que
desde arriba non se está a pensar demasiado
no futuro da escena local. Por fortuna aínda
existe unha mocidade teimosa con vontade
de sacar adiante proxectos a pesar das dificultades.

Unha das bandas veteranas desta lista, con
decenas de concertos no lombo en Galicia,
España, Portugal e mesmo os Estados
Unidos. Os tres integrantes, Adrián,
Samuel e Yago, defínense como neogaliciangaragepunk, con influencias que van desde Fidlar ata Metallica. Acaban de formar
con Kaixo a banda Youcanthide.
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NÍTIDO
@nitidobanda
Desde 2016
Cuando esto acabe (single), Fuego

transversal (single) e Todo lo que no se
ve / Hasta fin de existencias (single)
Banda de pop xurdida cando Víctor Rivas
se uniu a dar forma ás cancións de Adrián
Callejo. Cos anos foron sumando membros
(Nico Blaine, Sandra Romero e Raphael
Souza) ata converterse nun quinteto.
Actualmente gravan o seu primeiro disco de
longa duración.

Anteriormente coñecido como Electric
Feels, estamos ante un dúo de electrónica
formado polos xemelgos Héctor e Nico
Iglesias. Debutaron no Festival Sinsal no
2014 con só 11 anos, polo que non sorprende a ninguén que á idade de 16 xa lanzaran
o primeiro álbum, despois de actuaren en
festivais como Atlantic Fest, Festeen, Mad
Cool ou O’Marisquiño, ademais das emisoras holandesas Operator Radio e Red Light
Radio.
HOT ROAD
@hot__road
Desde 2013
The Three Body Problem Vol. I (EP),
The Three Body Problem Vol. II (EP),
Live on Subterráneo Studios (EP)
O blues rock deste power trio achega unha
visión contemporánea ao son de clásicos
como Jimi Hendrix, Cream ou Stevie
Ray Vaughan. Sen medo a improvisar nin
a realizar longas pasaxes instrumentais, non
lle veremos dous concertos iguais.

EL SÓTANO DE BABEL
@elsotanodebabel
Desde 2016
El Sótano de Babel (EP), Acústico

Estereoarte (EP)

Foto: Arancha Brandón

Foto: @bbbaaawww

YUGEN KALA
@yugenkala
Desde 2014
Nothing is original (LP)

Establecido en Madrid desde hai un par de
anos, este cuarteto vigués mestura rock, pop,
funk, electrónica e mesmo hip hop, polo que
poñerlle etiquetas á súa música é unha tarefa ben complicada. Cada directo énchese
de enerxía coa versatilidade dos seus integrantes.
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TREINTAÑERAS CAÑERAS
@treintanerascaneras
Desde 2017
Calienta que sales (EP) e Cabaña Caníbal
(EP)

COMETA VEINTIDÓS
@cometaveintidos
Desde 2019
Cometa Veintidós (single)
Formada por Abel e Curu, ex-integrantes
do grupo Elba, esta banda de pop rock bebe
do son de referentes do indie estatal como
Iván Ferreiro, Xoel López ou Vetusta
Morla. Sumouse á agrupación Mauro
Alonso e xa están a preparar o que será o
primeiro álbum da formación.
TINTA
@tinta.aaa
Desde 2019
Mondi Miei (EP)

PURPLEFLY
@purpleflyoficial
Desde 2018
Black Void (LP)
Co eclecticismo por bandeira, en 2018 naceu esta banda, agrupando baixo a etiqueta de rock alternativo xéneros tan variados
como o rock progresivo, jazz, metal, lo-fi ou
música clásica. Aínda que empezou como
algo informal, na actualidade é un proxecto
sólido cuxo debut discográfico, Black Void,
data deste mes de xaneiro.

Foto: @streetonair

Este trío de rock and roll e punk rock ten un
dos shows ao vivo máis potentes da cidade. Con influencias de bandas como Foo
Fighters ou Royal Blood, entoan letras con
temas sociais de actualidade, como a exhumación de Franco, sempre con humor e acidez.
Este ano lanzarán o seu primeiro disco.

Tinta xurdiu como dúo no 2019 para participar no concurso Vigo en Vivo, o cal acabaron gañando xa convertidos en cuarteto.
Practican estilos propios da negritude: funk,
rhythm and blues, soul... influenciados tanto
por artistas pasados como presentes. O seu
primeiro EP (logo sacarán un segundo), por
certo, foi gravado en VigoSónico.
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A HORA DOS CONTOS: CAXOTO
A hora dos contos vaise encher co xénero que achega o tendeiro teatreiro Felipe Díaz, alias Caxoto, sempre combinando o espectáculo nun xogo lúdico que combina o social
e o popular.
Data e hora: venres 8, ás 19.00 h // Lugar: Biblioteca Xosé Neira Vilas //
Prezo: gratis // Idade recomendada: a partir dos 3 anos // Inscrición:
presencial, no enderezo electrónico bpneiravilas@vigo.org ou chamando
ao teléfono 986 26 77 59.

A REVOLUCIÓN BAIXO O MAR
Unha historia de amor e revolución, que veñen sendo a mesma cousa, é o que se nos presenta neste spin-off de Carola, a
carteira centola. Preparados para a inmersión?

FAREMOS UN CARTEL!
Obradoiro impartido polo
ilustrador Michel Casado
para, de xeito lúdico e ameno, aprender a deseñar e elaborar un cartel.
Data e hora: sábado 23, ás 12.00 h //
Lugar: Biblioteca Juan Compañel //
Prezo: gratis // Idade recomendada: dos 6 aos 12 anos // Inscrición:
presencial ou chamando ao teléfono
886 12 04 45.

BLANCANIEVES

Data e hora: martes 12, ás 18.30 h // Lugar: Biblioteca Juan Compañel //
Prezo: gratis // Idade recomendada: a partir dos 4 anos // Inscrición:
presencial ou chamando ao teléfono 886 12 04 45.

O XOGO DE NANO
Está todo preparado para o aniversario de Nano: a torta, as
candeas, os globos... Faltan os amigos. Cando aparecerán? E
a que poderán xogar? As respostas están na maleta da contacontos para bebés Raquel Queizás.
Data e hora: xoves 21, ás 12.00 h // Lugar: Biblioteca Juan Compañel //
Prezo: gratis // Idade recomendada: de 0 a 3 anos // Inscrición: presencial ou chamando ao teléfono 886 12 04 45.

A CAIXA DE CONTOS
Raíñas que bocexan? Cabaciñas que corren? A que sabe a
Lúa? Un regalo moi estraño espera por vós...
Data e hora: sábado 23, ás 12.00 h // Lugar: Biblioteca Juan Compañel //
Prezo: gratis // Idade recomendada: a partir dos 4 anos // Inscrición:
presencial ou chamando ao teléfono 886 12 04 45.

iNA AXENDA DE amovida.gal podes consultari
iestes e outros eventos para pequerrechos en Vigoi

XAN 2021 i 28

Un espectáculo que combina
comedia e poesía, mentres
vai pasando por diferentes
linguaxes escénicas como a
danza, as máscaras, os monicreques, a música e o teatro
de obxectos para facer unha
adaptación moi singular do
conto da Branca de Neve.
Data e hora: sábado 30, ás 18.00 h
e domingo 31, ás 12.00 h e ás 18.00
h // Lugar: Sala Ártika // Prezo:
desde 10,00 € + gastos de xestión //
Idade recomendada: a partir dos 4
anos // Duración: 45 minutos.

HISTORIA DUNHA CIDADE

Francisco CASTRO

Escritor

ALTURAS
Se queres saber o que é Vigo, tes que subir á
Madroa mais, en troques de entrar no zoo,
tes que subir un chisco máis polo monte, ignorando os berros dos leóns, para escoitar,
mellor, o berro da cidade. Na miña novela
Barricadas de sal, na que recreo as folgas obreiras do 72 en Vigo, fago que o protagonista suba alí, a sentar naquelas rochas,
fronte da cidade
inmensa. Dende alí
arriba ves ben a Ría
e ata Rande. Mais,
sobre todo, alí arriba
escóitase o ruxido de
dragón. Non acontece iso en ningún
outro dos miradoiros
da cidade. Mais si alí. No alto da Madroa, se
tes ouvidos atentos, escoitas a cidade respirar. Ou latexar. Unha especie de muiñeira en
xeito de latexo que é a alma de Vigo manifestando a súa vida propia allea a nós. Faino.
Sube alí. Escoita. Vigo ten aires de dragón
que bufa. E dende A Madroa escóitase todo.
Se queres saber o que é Vigo, tes que subir á Guía mais, en troques de chegar ata a
Basílica que deseñou Gómez Román, un
dos nosos galeguistas históricos, que señorea a cidade toda (e que case que ninguén de

Vigo visitou nunca), tes que frear un chisco
antes e quedar fronte da Ría. Semella unha
vista que imita á da Madroa que antes dixemos. Pero non é. Para empezar, non hai son
ningún. Alí a cidade non renxe. Non semella
un enorme becho de metal ferruñento e algo
asmático. Alí a cidade é ampla, cansa e chea
dunha estraña melancolía. Alí o mar é moito
máis azul e as Cíes, ao lonxe, directamente
aboian. Se te esforzas, ves Nova York. Por
atrás, ves o barrio obreiro de Teis. Se te esforzas, podes ulir a súa suor proletaria.
Se queres saber o que é Vigo, tes que subir
ao Castro mais, en troques de ir á rotonda da
fonte ou ao castelo, que ten un miradoiro ao
Berbés impresionante, vai a outro pequeno
miradoiro que hai canda unha fonte onde
durante décadas houbo unha cafetería. Os
de Vigo sabemos de
onde falo. Aí hai un
pequeno miradoiro
que enfronta a rúa da
Hispanidade, o monte Galiñeiro e, como
non, a Ría de Vigo.
Dende aquí é un universo, máis que mariño, vexetal.
E se queres saber o que é Vigo, tes que subir ao Alba mais, en troques de ir á ermida,
desta volta, si, sube de todo, ata o miradoiro.
Alí está o Universo: dende Baiona ata, con
sorte, Pontevedra. De esquerda a dereita,
Toralla, as Cíes, Balaídos, Valadares e os
montes que nos rodean, cara a Redondela.
Se queres saber o que é Vigo, tes que ser
unha gaivota e voar.
Dende as alturas e só dende as alturas pode
abarcarse tanta beleza.
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MODA RETROATLÁNTICA
Seguro que máis de un de nós adoita pasear
por tendas e mercados de roupa de segunda
man para atopar xoias únicas. Se a esta afección lle engadimos a mellor artesanía, podemos dar cunha marca de moda retro, atlántica ao cen por cento, pensada para quen
ame o carácter eterno do vaqueiro en combinación con estampados atrevidos. Con
esta idea, Laura Iglesias (O Rosal, 1992) é a
artífice que opera con mans meigas para que
tradición e modernidade se unan nunha harmonía singular. Mentres estudaba Filoloxía
en Santiago de Compostela, empezou a interesarse pola confección e comezou a facer
padróns propios. Para formarse na súa vocación descuberta, esta valente cursou tres
anos de deseño e confección de alta costura
nunha academia das de toda a vida coa axuda dunha gran modista galega. Actualmente
cursa o último ano de Patronaxe industrial.
Con toda a bagaxe adquirida, botou a andar
iLaura Senses Clothing,i unha marca
salvaxe que roxe coma un leopardo e que
ten como filosofía adaptarse aos gustos das
clientas mentres que mantén os procesos artesáns dos que fai gala.
As pezas estelares desta marca son as chaquetas e os chalecos vaqueiros vintage,

indumentaria atemporal e que abarca moito
público. Laura empezou a customizar algunhas pezas de roupa engadíndolles tecidos sacados de excedentes da produción local, retallos cheos de estampados coloridos, animal
print, motivos florais, flocos, cadeas, chatolas... e todo o que se poida coser con agulla
e fío. Cada chaqueta é única e a recuperación destas pezas de segunda man é unha
chamada á sostibilidade. Ademais, para non
desperdiciar nin res, cos retrincos sobrantes crea gomas para o cabelo e turbantes a
xogo coas chaquetas e coletes. A deseñadora
tamén xoga con camisas de segunda man, ás
que engade elementos. Cunha blusa, unha
chaqueta vaqueira e un turbante xa temos o
look completo para arrasar alá a onde vaiamos.
Tendo en mente que tipo de peza é a que
queremos, logo de pensar nos complementos que nos gustaría engadir para que se converta na chaqueta dos nosos soños, podemos
contactar con Laura a través da conta de
Instagram da marca, @laurasensesclothing.
Ela creará para nós unha peza única que se
desmarque da moda estacional. Todo isto é
posible grazas ao carácter xenuíno da moda
atlántica.
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as túas movidas

MOZA AO REVÉS

Beatriz García-Gesto Toval
bezhedone_art

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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