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 Que tal desde agora? 

 galego  
 a diario 



https://www.xunta.gal/notas-de-prensa/-/nova/56471/programacion-las-letras-galegas-2021-contara-con-medio-centenar-actividades-para


 NAVEGA POLA REVISTA INTERACTIVA 

 Ligazóns 
Para máis información, preme nas liga-

zóns dos termos subliñados en vermello.

 SUMARIO 
Cada elemento do sumario leva á súa páxi-

na correspondente.

 botóns 
Localizados nos bordos das páxinas, pre-

me os botóns para ampliar a información, 

comprar entradas, ver contido audiovi-

sual, volver ao sumario…

 barra superior 
Sempre vas poder volver ao inicio dun 

contido de varias páxinas premendo na 

barra superior.

 Zonas interactivas 
Navega polas páxinas na procura das zo-

nas interactivas (fotografías, biografías 

dos colaboradores, páxinas web, iconas de 

redes sociais, logotipos…).
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 EDITORIAL 

Que pode levar a alguén de 
Valladolid a aprender galego? A 
resposta é simple cando esa per-
soa vive en Galicia e quere coñe-
cer a lingua propia da terra que 
o acolle. En Cataluña, os cursos 
de catalán para xente de fóra 
están a rebentar e a ninguén lle 
estraña. Todo o mundo entende 
que aprender a lingua propia do 
territorio é útil no profesional e 
no social. En Euskadi foméntase 
o cine en éuscaro especialmen-
te entre a xuventude. É lóxico. 
Pero Galicia non é Cataluña nin 
Euskadi, e cando un mozo de 
aquí se decide a adoptar o ga-
lego como lingua habitual, vese 
na obriga de dar explicacións 
entre amigos, familia, compa-
ñeiros e mesmo ata descoñeci-
dos. Incluso haberá quen ouse 
pedir un motivo.

Por fortuna, o neofalantismo 
é unha tendencia á alza. Non 
é unha opción doada, e menos 
nunha cidade tan hostil co noso 
idioma como ás veces parece ser 
Vigo. Pero se Sergio Pascual, 

que así se chama esa persoa de 
Valladolid da que falabamos, 
fala galego e se atreveu a crear 
un podcast dedicado á literatura 
galega que se chama «Na lin-
gua», de verdade que non imos 
poder o resto?

iQuerer é poder.i

https://vinte.praza.gal/video/novo-podcast-nalingua-episodio-0-ola
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 ollo ao dato 
 Hai moitos xeitos  de ler a Xela Arias, 

a autora homenaxeada este ano polo Día 
das Letras Galegas. Podémola coñecer en 
narrativa, na recente edición Non te amola! 

(Galaxia, 2021); en poesía, por exemplo no 
volume Poesía reunida (1982-2004) (Xerais, 
2018) ou a través da tradución, coa que trou-
xo á nosa lingua diversos mundos alleos.

 O 12 de maio  conmemórase o centenario 
do pasamento da célebre coruñesa Emilia 

Pardo Bazán. No libro Movendo os marcos 

do patriarcado (Galaxia, 2021), Marilar 

Aleixandre e María López Sández afon-
dan na faceta feminista desta histórica au-
tora.

 Para coroar o mes  das flores, 
Caspervek visita o sábado 22 o xardín bo-
tánico da Fundación Sales para musicar en 
directo o documental Berlin: Die Sinfonie der 

Grosstadt (Walter Ruttman, 1927), activi-
dade que servirá como preludio para unha 
temporada estival chea destes concertos no 
xardín cunha proposta de cine mudo.
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O 24 de maio de 1986, iniciábase a derruba 
do tramo da autoestrada AP9 a través da rúa 
de Lepanto, despois dunha década de pro-
testas veciñais. A historia do scalextric de 
Vigo conclúe este mesmo ano, coa derruba 
da última parte iniciada o pasado mes de xa-
neiro. Por fin.

 Efeméride 
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https://www.eventbrite.es/e/entradas-caspervek-en-vigo-2021-berlin-sinfonia-de-una-ciudad-143583053779


7mai 2021 i

 vigués do mes 

Xosé Glez. Martínez
«O 25 DE XULLO, OS PRESUNTOS 

GALEGUISTAS BRINDAN CON VIÑOS 
ETIQUETADOS EN CASTELÁN»

texto: tamara novoa fotos: PABLO VÁZQUEZ

 Xosé González Martínez  (Vigo, 

1950) coñecido como Pepiño de Teis 

nos seus anos de militancia na Unión 

do Povo Galego (UPG) e como Pepe de 

Redondela desde que cambiou a política 

por un posto de funcionario no concello 

choqueiro. Alén de reivindicar o uso nor-

mal do galego na institución para a que 

traballaba, levou a loita a prol do idioma 

a ámbitos tan diferentes como o xurídi-

co, o sanitario, o das forzas do Estado, ás 

esquelas ou ás empresas. O pasado mes 

recolleu o Premio da Cultura Galega 

na categoría de Lingua, un premio que 

sabe a pouco despois de tantos anos de 

entrega.

Como esperta en ti o sentimento de ga-

leguidade?

Ese sentimento nace en min ao ir de vaca-
cións á aldea de Cuntis, achegándome a un 
mundo que aquí percibía, pero non enten-
día. Logo vén a parte racional, que chega co 
padre Xaime Seixas, que lle puxo palabras 
a ese sentimento. Axudei a ese crego xesuíta 

a oficiar a primeira misa en galego, logo vi-
ñeron outras e aquilo converteuse nun rito, 
pero a ese rito só acudían os galeguistas de 
sempre.

Aí é cando tomas un papel máis activo 

na política e canda outra xente refun-

das a UPG?

Efectivamente. Eu son da segunda forna-
da, da primeira era a vella garda resistente, 
composta por moitos membros cincuente-
narios e sesaxenarios que non estaban ave-
zados na arte de burlar á policía. Para poñer 
a andar un proxecto daquelas características 
había que buscar xente nova. Eu era mem-
bro da Asociación Cultural de Vigo, tamén 
formaba parte da cuadrilla de rapaces que 
andaban co padre e fomos tecendo ese tipo 
de relacións. Non era unha angueira doada 
formar grupos para traballar na clandestini-
dade. Moitos abandonaban por medo. Pero 
o que hoxe se chama Bloque Nacionalista 
Galego (BNG) construíuse con aqueles ca-
chotes.

En 1976, coa chegada da democracia, 

abandonas a vida política. Que pasou aí?

Había unha acumulación de forzas e era 



«Temos instalado 
un sistema 
pseudodemocrá- 
tico baseado 
na corrupción»
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necesario clarificar a estratexia política. 
Moitos persistían na idea de estar xuntos e 
revoltos e eu era dos de andar xuntos, pero 
non revoltos. Propuxen a idea de facer unha 
división de espazos, porque hai diferentes 
clases sociais ás que dirixir o discurso na-
cionalista. Coa morte de Franco xurdiron 
os oportunistas que, coas eleccións á vista, 
pensaron que cantos menos fosen a compe-
tir, mellor para eles.

Pensas que aí se perdeu unha boa opor-

tunidade para o nacionalismo?

Primouse máis a emoción que a razón. Se 
daquela se fixese un traballo máis vigoro-
so de formación de militantes, que fosen 
capaces de facer fronte ao 
sistema, non acabarían 
marxinados das altas ins-
tancias de poder. Eu pedía 
facer unha escola de forma-
ción institucional e o día en 
que me expulsaron da UPG 
dixéronme «nós o que ne-
cesitamos son soldados», 
un desprezo total á forma-
ción intelectual. Hoxe podes ver o nivel que 
hai, tanto no Bloque coma no resto de orga-
nizacións políticas.

Digamos que te desencantaches co que 

aconteceu chegada a democracia.

Sigo pensando que a democracia é funda-
mental; pero estou á espreita da verdadeira 
transición política.

Chegará a democracia algún día?

Non é moi fácil que chegue a democracia 
nun sentido hixiénico, porque temos ins-
talado un sistema pseudodemocrático ba-
seado na corrupción. Os protagonistas da 
política institucional, empezando polo rei, 
son corruptos. Non vexo que teñamos unha 
sociedade á altura para combater toda esta 
corrupción.

Desde o Concello de Redondela, loita-

ches por galeguizar as institucións e 

moitos outros sectores, namentres que 

te mostraches crítico co galeguismo cen-

trado unicamente no sector literario.

Desde as Irmandades da Fala, existe a ten-
dencia a delegar a transmisión da gale-
guidade nos literatos. Esquecémonos dos 
enxeñeiros, dos médicos, dos químicos... 
A literatura foi a arma que, en teoría, tiña-
mos para galeguizar e formar o alumnado. 
Moi boa arma non debeu ser, ou non habe-
ría bos instrumentos literarios, cando non 
houbo unha efectiva galeguización da so-
ciedade. Xurdiron moitas editoriais cun in-
terese tremendo por estar constantemente 

editando, mentres pasaba 
o tempo sen que se gale-
guizasen efectivamente as 
escolas nin moito menos o 
conxunto da sociedade.

Que se debeu facer da-

quela?

Tiña que haber unha polí-
tica lingüística transversal. 

Unha política que a Xunta de Galicia non 
practicaba daquela, a federación poñía o 
marco e outros autolimitábanse nel. O siste-
ma político non quería desmarques, e podo 
falar da cantidade de problemas que tivemos 
na xudicatura, nas empresas, nas forzas de 
seguridade... Cando intentamos mover eses 
marcos para entrar neses espazos, os axentes 
nacionalistas miraban con expectación para 
nosoutros. Agora recoñecen que esta socie-
dade non se pode galeguizar unicamente a 
través do ensino, pero antes desconfiaban 
de quen cuestionaba iso. De aí que eu non 
teña ningunha simpatía con ese tipo de ins-
titucións, porque están habitadas por xente 
moi oportunista.

Defendes con forza que o éxito da norma-

lización lingüística pasa por galeguizar 

 VIGUés DO MES: Xosé González Martínez 

«Neste país 
hai un humus 
cultural que terá 
que emerxer»
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as empresas. Ao cabo, o diñeiro é o que 

move o mundo hoxe en día, ou?

Os consumidores deciden que produtos 
se manteñen no mercado e cales non. Se 
hoxe estivese asumido o valor diferencial 
do galego na sociedade, todo o mundo es-
taría mercando os produtos etiquetados na 
nosa lingua. O exemplo máis escandalo-
so é o que se produce cada 25 de xullo en 
Santiago de Compostela. Eses milleiros de 
persoas que van á manifestación polo Día da 
Patria Galega deberían esgotar as existencias 
de viño etiquetado en galego nas tabernas 
compostelás durante esa xornada. Pero re-
sulta que despois de dar uns berros na Praza 
da Quintana, van todos brindar con viños 
etiquetados en castelán. Falta pedagoxía, os 

pequenos exemplos teñen un carácter peda-
góxico multiplicador.

Levas unha vida dedicada a facer país 

sen recibir o recoñecemento que outra 

xente leva. A estas alturas, estás satisfei-

to con todo o que fixeches?

Un premio importante é para min entrar nun 
sitio difícil e converter un soño nunha reali-
dade. Iso satisfaime moito máis que calquera 
medalla, porque iso vai quedar para a comu-
nidade e a medalla vouna levar eu para a casa.

Como ves o futuro da nosa lingua?

A curto prazo, as transformacións que pode 
haber son mínimas. O movemento asocia-
tivo agora mesmo está inconexo e repite 
patróns que lle veñen dados; os partidos e 
os sindicatos manteñen postos de traballo 
e dentro das súas maquinarias, aquel que se 
mova non sae na foto. Hai moitísimos mili-
tantes políticos ou sindicais que non dan a 
coñecer o que pensan por medo a que os xe-
rarcas os destitúan. Hai oligarquías sindicais 
e políticas que manexan todo iso.

E a longo prazo?

Este é un país que ten un humus cultural que 
sempre acaba emerxendo. A antropoloxía 
cultural transmítese inconscientemente 
duns seres a outros, mesmo contradicindo a 
consciencia. Podemos ser conscientemente 
de dereitas e inconscientemente movernos 
nun resorte que é transversal, como a defen-
sa da cultura de noso, da música tradicional e 
de celebracións coma o Entroido ou mesmo 
ritos relixiosos, que incorporan un modelo 
social de ser e de estar no espazo festivo se-
xamos ou non crentes. Posiblemente esa an-
tropoloxía sexa un dos derradeiros bastións 
que teñamos para aguantar a tormenta. Ese 
humus cultural vai volver á superficie, por 
iso non todo está perdido. O que eu quixera 
é que fose máis acelerado o proceso de res-
tauración.

 VIGUés DO MES: Xosé González Martínez 



 GRAFFITI 

Fotógrafo documental

e xestor cultural

 JUAN TEIXEira 

VIGO, 
CIDADE DE COR: 
Pow One

Unha serie de sucesos desafortunados vén 
marcando a actualidade desde hai máis dun 
ano. Á colección de infortunios sumábase 
hai uns meses unha mala nova para a cidade: 
O Marisquiño marchaba fóra! Os dixome-
díxomes correron sen descanso buscando 
culpables e conspiracións, pero ao final todo 
quedou nun susto: O Marisquiño queda na 
casa. De momento...

O que de certo vai quedar connosco por 
moito tempo, malo será, é o mural co que 
o artista local  pow One,  coa inestimable 
axuda de PrimAsten, homenaxea o vixési-
mo aniversario do festival da cultura urba-
na. 20 metros de alto por 13 de largo como 
tributo para todas as persoas que fan posible 
O Marisquiño. O seu autor buscou integrar 
a obra no espazo que a ampara: «Todo o que 
hai baixo a figura é un esquema do que se ve 
desde a rotonda: os farois son os mesmos, 
por exemplo; e o edificio do lado en negro, é 
o mesmo perfil dos que conviven co mural».

Ao xeito dos organizadores do evento, o ar-
tista decidiu deixar para o final o prato for-
te: «Pensei en poñer o logotipo do certame 
na cara do debuxo, para facelo impersoal 
e, asemade, que todo o mundo se puidese 
identificar con el. Pensamos que deixar esa 
parte para o final alimentaría certa intriga, 
facendo que a xente especulase co que ia-
mos facer. Como me axudou Asten, sendo 
el destro e eu zurdo, traballámolo en modo 
fotocopiadora, o que lle engadiu un aquel ao 
proceso».

O mural está á altura do número 31 
da rúa da Coruña.
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https://goo.gl/maps/UJyF9QP8WHkwN7yq5
https://www.instagram.com/juan_teixeira_/
https://ciudaddecolor.vigo.org/
https://www.instagram.com/pow_one/
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 street photo 

Fotógrafo documental

 FELIPE CARNOTTO 

iVerde e vermello metalizadosi

A transformación do corazón de Vigo.
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https://www.instagram.com/felipecarnottophoto/


Pedro Feijoo está escribindo...

Capítulo 1

Cheguei onte a Vigo. O tren deixoume na estación ás 23:50. Non eran horas para patear a 
cidade. Menos aínda despois dunha viaxe tan longa. Quitei as botas, deiteime na cama do 
hotel coa roupa posta e caín rendida. Espertoume o móbil e levei un susto de morte. Era 
Otto, sempre Otto, aínda que eu xa non poida máis. Quería saber se chegara ben. Díxenlle 
que si sen moitas ganas e colguei, sen darlle máis explicacións nin deixarlle oco para máis 
preguntas. Xa cometín ese erro demasiadas veces. Alemaña está moi lonxe e non penso 
acurtar esa distancia. Nin co país, nin con Otto.

Almorcei na cafetaría do hotel. Escollín a única mesa libre pegada á cristaleira. Desde alí pode 
verse toda a rúa. Recoñezo que estaba nerviosa e que continúo no mesmo estado de excita-
ción. É inevitable, levo moitos anos agardando este momento. Saín do hotel e camiñei directa 
ata aquí. Estou na Porta do Sol. Levo xa un bo anaco diante do Edificio Simeón. Coñézoo ben 
por fotografías e planos, mais hai detalles que necesitaba ver en directo. Pel con pel. O traba-
llo de cantaría é abraiante: follas de carballo, hedra, rosas, rododendros... Tamén hai animais. 
A fachada do edificio está inzada de golfiños, pombas, dragóns, un galo que observa todo 
desde arriba... E as gárgolas, eses monstros grotescos coa mirada perdida no infinito. Por un 
momento teño a sensación de que miran cara a un lugar estraño e imposible de percibir para 
o ollo humano. O mesmo punto que contempla o Sireno, ou a ninfa que viaxa a lombos dun 
dragón, no Paseo de Afonso XII. Como se debaixo da pedra desas criaturas latexase a vida, 
mais nunha versión inalcanzable. Pero, alén da simboloxía dos elementos e da marabilla 
de edificio que teño diante, eu quería vela a ela. Está no primeiro andar, debaixo do balcón 
central da segunda planta do edificio. É o rostro dunha anciá enmarcado en motivos vexetais. 
Anoto nun caderno todo o que me parece importante, as sensacións que me provoca esa 
cara que, en realidade, non se parece demasiado á auténtica. Non hai moitas fotografías súas 
nos álbums familiares, mais si as suficientes para ter os trazos do seu rostro gravados na 
miña cabeza. Din que me parezo moito a ela cando era nova. Que herdei o seu carácter e que 
teño que aprender a controlarme. Tamén din que sería mellor esquecer esta movida. Deixala 
pasar, porque hai cousas que non se deben desenterrar. Nunca, baixo ningún concepto. Mais 
eu non penso afastarme un milímetro do plan que me trouxo ata aquí.

Ledicia Costas

Relato compartido
Domingo, Francisco, Inma, Ledicia, Manuel, Marcos, María, María Xosé, Pedro, Rexina 

Sección patrocinada pola Secretaría 

de Política Lingüística da Xunta de Galicia.

https://twitter.com/LediciaCostas
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 outras movidas 

Besta é a palabra chave da peza. Besta política e econó-
mica. Besta social. O que nos deixou a Besta no corpo. 
Besta de noso. Unha cosmovisión situada no contex-
to sociopolítico actual. Como está construído o siste-
ma. Como nos afecta. Como nos relacionamos con el. 
Como podemos evidenciar a presenza da Besta. Como 
podemos destruír a evidencia. Bestial.

 Do venres 14 ao domingo 16  
 Antes de que llegue la Bestia  
 Teatro Ensalle 

Ás 20:00 h // 10,00 €

Tras ter que cancelar o concerto programado en xa-
neiro, o power trio Broa vén de Cerceda para presentar 
o álbum Cucú. Asemade, a banda local de death metal 

melódico Dioivo fai o propio con Dioivo III, un EP cun 
son máis cru e orgánico que o seu anterior traballo. 
Sempre fieis á nosa lingua.

Ás 19.00 h  // Desde 7,00 €

Promovido polo Consello da Cultura Galega, o 
Concerto das Letras Galegas deste ano ten lu-
gar na nosa cidade e conta coa actuación de Laura 

LaMontagne & PicoAmperio, un dúo que presenta 
aquí en exclusiva unha peza composta a base de versos 
de Xela Arias.

Ás 20.00 h // Gratis, presentando invitación

 Domingo 16  
 Laura LaMontagne  
 e Pico Amperio  
 Auditorio Mar de Vigo 

 Sábado 8  
 Broa    Dioivo  
 Sala Rebullón -Mos- 
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https://www.salarebullon.com/concertos/concerto-broa-dioivo/
https://teatroensalle.com/espectaculos/antes-de-que-llegue-la-bestia-2/?event_date=2021-05-14
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Ás 20:00 h // 8,00 €

Ás 17:30 e ás 19:30 h o sábado, e ás 13:00 h o domingo // 
Desde 10,00 €

iNA AXENDA DE amovida.gal podes consultar estes e outros moitos eventos de maio EN VIGOi

Paula Chaves, coñecida no panorama musical como 
Pauliña, é unhas das voces femininas con máis ca-
rácter e personalidade que temos hoxe. De carácter 
directo e imaxe transgresora, non deixa indiferente a 
ninguén.

Ás 20:00 h // 5,00 €

Unha das bandas históricas da nosa cidade volve aos 
escenarios con novo disco, Operación Nautilus. A banda 
de Antón Reixa é un dos poucos grupos locais que po-
deremos ver nesta nova edición do Festival TerraCeo, 
que tamén conta coas actuacións de Andrés Suarez, 
Baiuca ou Carlos Sadness, na terraza celestial do 
pazo de congresos da Beiramar.

Estamos ante unha actriz, cantante e xornalista que de-
buta nesta súa cidade co monólogo Keep calm & be Riquiña 
en tres quendas, dúas consecutivas o sábado pola tarde e 
unha máis nunha domingueira sesión vermú.

 Sábado 22  
 Pauliña  
 Sala Rebullón -Mos- 

* Os horarios poden variar segundo as restricións legais de mobilidade nocturna por mor da COVID-19.

 Sábado 22  
 Os Resentidos  
 Auditorio Mar de Vigo 

 Sábado 22 e domingo 23  
 Jazmín Abuín  
 Urban Market Mahou 
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https://entradas.ataquilla.com/ventaentradas/gl/monologos/urban-market-mahou/12066--jazmin-abuin-keep-calm-be-riquina.html
https://www.teuticket.com/es/ver/os-resentidos
https://www.facebook.com/events/305690860940885


Gran
 V

ía

X
irona

Bar
ce

lon
aCam

elias

Pi
 i 

M
ar

ga
ll

Venezuela

An
to

ni
oP

alacios

Praza
de España

PARQUE 

DO CASTRO

FREIXEIRO

Porta 
do Sol

Príncipe

Be
ira

m
ar

Montero Ríos

3

9

4

10

11

12

16

22

22

1723

23

 BALAÍDOS - NAVIA 

Citroën

Porriño

VG-20

A Florid
a

Teixugueiras

PARQUE

DA BOUZA

7

7 10

25

27

26

3230

36

6

31
C

am
el

ia
s

15

2

1

21

 BOUZAS 

Beiramar
524

 COIA 

M
artín

A Florid
a

Castelao

Echegaray

21

34

Ló
pe

z Mora

1

 LOCAIS RECOMENDADOS 



G
ra

n 
V

ía

Avenida de Madrid

Autoest
rad

a

O CALVARIO

TEIS

Urzáiz

Vía Norte

Areal

Rosalía de Castro
Garc

ía B
arb

ón

San
jurjo

 Badía

Urzáiz

Jenaro de la Fuente
Pizarro

Tr
av

es
ía

 d
e V

ig
o

Emilio
 Martín

ez Garrid
o

do Atlá
ntic

o

8

13

18

28

33

35

14

19

20

21

21

29

Pechado temporalmente

 Verde Mostaza Paraguai, 633

 Trepia Gastronomía Carral, 932

 Teatro Ensalle Chile, 1531

 Vitruvia Praza de Compostela, 534

 Woodtown Camelias, 2036

 Vitter, bar de cocktails Afonso XIII, 3235

 Sr. Nilsson Triunfo, 230

 El Mono Vintage Bar Velázquez Moreno, 379

 El Trigal, PANADERÍA
Alexandre Bóveda, 1 e A Sede do Celta: Príncipe, 44

10

 Albatros Peirao de Transatlánticos, s/n3

 Alta Fidelidad Praza da Constitución, 124

 A tapa do barril López Mora, 63 e Porta do Sol, 41

 ÁRTIKA Beiramar, 1135

 Doppler, sala Martín Códax, 218

 Cibus NaVia Teixugueiras, 11 e Teixugueiras, 297

Carral, 196  BRUTAL BAZAR

 Mr. Moch Beer Irmandiños, 1520

Marqués de Valadares, 2215  Le Marché de Rachel
 La Tienda de Paz Canceleiro, 1114

 JukeBox Heraclio Botana, 413

 Ícaro, PUB Pintor Colmeiro, 312

 lIBROURO Eduardo Iglesias, 1216

 Máis Palá Manuel Núñez, 1817

 Mercado de Teis Toural de Abaixo, s/n18

 Mimosa café teatro Travesía de Vigo, 7219

Doutor Cadaval, 2111  Flamingos Vintage Kilo

 Primavera, BAR Ronda de Don Bosco, 1725

 PATOURO Praza de M. Diego Santos, 324

 Rataloka Tattoo Camelias, 2226

 Rouge Pontevedra, 427

 Sara García PELUQart Couto Piñeiro, 228

 Savia Yoga Bolivia, 2029

 Nikis Galicia Style
Praza da Pedra, 5 e Porta do Sol, 8

22

 Nós - cervexería Palma, 3 e Fisterra, 123

 Actuarte Joaquín Loriga, 242

 NaÏr Natural Xirona 8, Jenaro de la Fuente 29,21
Martín Echegaray 28, e Sanjurjo Badía, 121

ESPECTÁCULOS

formación

COPAS

CONCERTOS GASTRO

comercio

 986 47 00 00 
 647 47 00 47 

Cafés

 Para máis info sobre os locais visita  
 amovida.gal/locais-recomendados 

https://amovida.gal/locais-recomendados/
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Que tal 
desde 
agora?
TEXTO: Pablo VÁZQUEZ ILUSTRACIÓN: Vanesa Álvarez

iNa actualidade, a utilizacióni do ga-

lego como lingua vehicular implica unha 

serie de obstáculos tanto no mundo físico 

como no dixital. Especialmente neste úl-

timo, onde segundo o Instituto Galego de 

Estatística (IGE) case o 70 % das persoas en-

quisadas navegan en Internet usando o cas-

telán. A cifra dos que utilizan o galego nas 

súas buscas e demais interaccións sociais 

na Rede é inferior ao 2 %. Estes datos agra-

van aínda máis unha problemática que 

xa vén de vello: Google ou Facebook non 

recoñecen o galego como idioma á hora de 

anunciar algún produto nas súas canles, e 

o dominio .gal non conta co mellor posi-

cionamento nos buscadores. Baixo a lóxica 

de atopar máis resultados, moitos galego-

falantes priorizan o castelán nas súas pes-

cudas. Coa idea de reverter esta tendencia, 

o mes pasado naceu Agora.gal, unha pla-

taforma dixital que pretende «distribuír 
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https://www.agora.gal/
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contidos en galego mediante a agregación 

voluntaria de creadores», funcionando 

como portal de entrada a toda a informa-

ción no noso idioma espallada pola Rede. 

Un amplo abanico de novas sobre cultura, 

deporte, divulgación ou gastronomía nun 

único espazo.

Internet é un escenario prioritario na 

batalla pola recuperación da lingua, dado 

que os ordenadores, as tabletas e os teléfo-

nos móbiles forman parte das nosas ferra-

mentas de uso cotián para o lecer, a infor-

mación e a comunicación. Especialmente 

na xente nova: como recolle o IGE, case a 

metade dos menores de entre os 4 e os 15 

anos utilizan sempre o castelán, mentres 

que só un 14 % fala sempre en galego. Na 

medida en que aumenta a idade das per-

soas enquisadas, estas porcentaxes tenden 

a inverterse, malia que en cidades como 

Vigo, o 45 % da cidadanía comunícase só 

na lingua de Cervantes, deixando a de 

Rosalía nunha situación delicada de cara 

ao futuro.

Para non caer no pesimismo, cómpre 

lembrar que existen gromos verdes. Un 

deles é o neofalantismo, a corrente que 

leva a moitas persoas a utilizar o gale-

go no día a día a pesar de terse criado 

noutra lingua. Fernando Ramallo, in-

vestigador e docente do departamento 

de tradución e lingüística da Facultade 

de Filoloxía e Tradución e director da 

Área de Normalización Lingüística da 

 reportaxe: Que tal desde agora? 
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identidades e sentimentos propios e tamén 
para crear novos mundos. O audiovisual, a 
literatura, a música ou o teatro son vitais 
para a lingua, remexendo consciencias coa 
creatividade como combustible. Todos estes 
sectores gozan de referentes decididos a usar 
o galego para expresar as súas ideas, aínda 
que parten dunha evidente situación de des-
vantaxe con respecto a outros produtos do 
resto do Estado e do mundo enteiro.

E non só os medios tradicionais exercen 
influencia sobre nós, pois nos últimos anos 
estamos a presenciar como outras alter-
nativas audiovisuais viñeron para quedar. 
Temos unha morea de podcasts en galego 
no portal Podgalego, aprender e escachar 
coa risa en canles de YouTube con no-
mes como Aquel-e, Nubes Baixo Ti, ola-
xonmario, Páramo Pictures, Xacobo de 
Toro Cacharrón ou baixo o proxecto 
Youtubeir@s. Tamén podemos pasar o tem-
po en TikTok con perfís como @digochoeu, 
@skinqui ou @todomal.va. Cos colectivos 
que habitan nestas redes existe unha fen-
da xeracional a través da que moitos adul-
tos miran con desconfianza as creacións de 
xente moi nova. Haberá contidos mellores 
e peores, condutas educativas e inadecua-
das, cousas inspiradoras e estúpidas... como 
en calquera outro medio ou representación 
cultural, polo que non se sostén ese desprezo 
baseado máis no prexuízo que na realidade.

Quer como propósito de aninovo, quer por 
influencia dun grupo de música ou dun ti-

ktoker, o importante é atreverse a dar ese 
primeiro paso cara á utilización plena do 
noso idioma, a auténtica normalización. E a 
pesar de que ás veces parece que as opcións 
en galego son escasas, é cuestión de pescu-
dar máis aló da superficie para decatarse de 
que existe unha realidade crecente de alter-
nativas. Apoiar esta tendencia está nas nosas 
mans e na nosa lingua. Que tal desde agora?

Universidade de Vigo, xa case considera que 
o neofalante é «un suxeito clave para o man-
temento das linguas minoradas». Non existe 
un único perfil para esta clase de persoas: 
poden darse en grandes cidades ou en vilas 
pequenas; adoptar unha lingua estándar, in-
serirse nunha variante dialectal ou mesmo 
achegarse ao reintegracionismo. Ramallo, 
que ademais é un dos coordinadores da pu-
blicación Neohablantes de lenguas minorizadas 

en el Estado español, destaca que «estamos 
nun momento histórico no que conflúen 
dous procesos sociolingüísticos contradi-
torios: a transmisión interxeracional e a 
intraxeracional». A segunda é a clave, pois 
o seu asentamento pode chegar a inverter a 
tendencia castelanizante da primeira. É di-
cir, canta máis xente adopte o uso do galego, 
máis crianzas se darán no noso idioma, re-
dundando nas próximas xeracións.

Co gallo de sumar máis xente ás filas de neo-
falantes, nacen iniciativas como Faladoiros, 
impulsados pola docente viguesa Irene 

Romeiro. Educada en galego, de nena viu-
se empurrada a castelanizarse a causa do 
sistema educativo e das interaccións sociais 
con outra rapazada. Con todo, retomou 
moi nova a lingua materna... e ata hoxe, 
cando dirixe estas xuntanzas orientadas a 
quen queira ampliar e mellorar o seu galego, 
orientándose especialmente cara ás persoas 
adultas que sintan a nosa lingua arredada dos 
seus contextos vitais. O primeiro faladoiro 
convocouse o pasado mes de setembro no 
Parque de Castrelos, de aí pasaron ao Café 
de Catro a Catro e mesmo á Rede, cando as 
restricións sanitarias deixaron de permitir 
este tipo de encontros. Na actualidade conti-
núa a ofrecerse este servizo gratuíto en liña, 
coa esperanza de que axiña se poidan volver 
organizar sen recorrer ás pantallas.

A cultura xoga un papel fundamental nesta 
casuística. Os idiomas serven para transmitir 

 reportaxe: Que tal desde agora? 

https://podgalego.agora.gal/
https://www.youtube.com/channel/UCYxdWMt20UtFm3mYSQNrWyg/featured
https://www.youtube.com/channel/UCg5r5sQV3I4DLowDqeOdZnQ
https://www.youtube.com/channel/UCk7ckMTrXVZZGTP8i8OtAgg
https://www.youtube.com/channel/UCk7ckMTrXVZZGTP8i8OtAgg
https://www.youtube.com/channel/UCvW6niP9S_STrNe3Go64GlQ
https://www.youtube.com/channel/UCBpPB8kJ6IlbaH2U2zZqnYQ
https://www.youtube.com/channel/UCBpPB8kJ6IlbaH2U2zZqnYQ
https://youtubeiras.gal/inicio/
https://www.tiktok.com/@digochoeu?
https://www.tiktok.com/@skinqui?lang=es
https://www.tiktok.com/@todomal.va?lang=es
https://www.instagram.com/faladoirosvigo/
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 as outras luces 

Escritor

 Ernesto IS 

I Artiklown!

desenvolverá ao longo de catro fins de se-
manas deste mes na sala de teatro da aveni-
da da Beiramar. Acrobacias, cabaré, danza 
ou teatro xestual en propostas para todos os 
públicos ou, segundo o espectáculo, exclusi-
vamente para adultos. Sobre as táboas esta-
rán AsacocircO, Francis J. Quirós, Fredi 

& Cía ou Malala Ricoy, facéndonos sentir 
coma rapaces, ademais de amosarnos a rique-
za e as posibilidades escénicas do novo circo.

#culturasegura #nonnoscancelesO mestre Federico Fellini deixou escrito 
que o clown «expresa o instinto irracional 
do home, ese matiz rebelde e contestata-
rio contra a orde superior que hai en cada 
un de nós». Ártika presenta Artiklown!, o 
primeiro Festival de Circo á Escena que se 

Data e hora: desde o día 7 ao 30, todos os venres, 
sábados e domingos do mes.
Lugar: Sala Ártika.
Entrada: horarios e prezos a consultar na web.

https://www.artikavigo.com/eventos.html
https://www.instagram.com/ernestoszis/


 HISTORIA DUNHA CIDADE 

nun mar de xiringas e lastros». Ese Vigo 
convulso, o volcán de dinamismos (Ferrín 
dixit) das folgas obreiras das décadas de 1970 
e 1980, o Vigo da reconversión e da movida 
foi o que percorreu Xela Arias durante a súa 
infancia, adolescencia e mocidade, «paseo 
arriba», «praza abaixo», nun botarse a an-
dar errático, como o deambular de Carlos 

Oroza, o poeta peripatético, o primeiro que 
recibiu a súa poesía en Faro de Vigo: «a fusión 
do aire no verso e o mar en catarse».

O Vigo da alumna aplicada e escritora pre-
coz que cursou a EXB no Colexio de Moledo. 
O Vigo da estudante rebelde que fixo o BUP 
no Instituto mixto do Calvario. O Vigo da 
moza independizada aos vinte anos cando 
comezou a traballar como editora de Xerais. 
O Vigo da escritora artenauta que publicou 
os seus primeiros textos n’ A Nosa Terra e 
naquel memorable Faro de Vigo da páxina de 
«Mulleres» e do suplemento Pharo the Bego de 
Pilar Comesaña, mais tamén en revistas al-
ternativas como Tintimán, Congostra, Katarsis 
ou Espiral, cando as noites moi alongadas de 
Vigo «convertidas en escadas de abrazos» 
eran un perigoso fervedoiro cultural.

A cartografía do itinerario urbano polo Vigo 
de Xela Arias está por deseñar. Un mapa no 
que non poden faltar 
os camiños dos Anxos 
e de Riobó. Nin os ba-
rrios do Calvario e de 
Travesas nin do Vigo 
vello e portuario, re-
tratado en Denuncia 

do equilibrio (Xerais 
1986). Nin o Café de 
catro a catro, o pub 
Alma de Poboadores, o 
Rosalinda do Barrio de Casablanca ou a sala 
Nashville de Carral, entre moitos outros.

O VIGO DE XELA 
ARIAS
O nome de Vigo aparece só unha vez na 
obra poética de Xela Arias. No segundo 
verso do poema «Érgome» publicado no 
número 3 de Katarsis (1984):

«Érgome
e Vigo vai aínda durmido

neboeira salgada
a electricidade electrizado paxariño...» 

Poema rotundo, abriu o universo de Xela 
Arias coa súa cidade amada, a cidade en 
arrabade que dende a súa chegada aos sete 
anos percorreu de forma incansable por 
elección autodeterminada.

No pregón que leu o 16 de maio de 2001,  
Arias lembrou que «os vigueses sabemos, 
desde a orixe, de mesturas e combinacións, 
somos xente apaixonada», salientando así o 
carácter cosmopolita e aberto dunha cidade 
portuaria que, como a lingua galega, po-
súe vontade de encontro. Unha cidade que 
lle suxire dor, como lle confesou en 1989 á 
xornalista María Alonso de Atlántico Diario, 
quizais porque, como escribiría en Congostra 
(1988), «me interesa o tempo no que vivo, de 
Johanesburgo a Sarria pasando por un portal 
da miña rúa onde os adolescentes se reúnen 

Mestre e editor

 Manuel BRAGADO 
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 GASTRO 

TEXTO e fotos: PAULA CERMEÑO

Tras a moda da comida chinesa, mexicana 
ou xaponesa, a gastronomía caribeña vénse 
acomodando no seo da nosa hostalería. Hai 
uns anos era complicado catar por aquí pe-
tiscos como arepas ou tequeños, pero hoxe 
forman parte das cartas de moitas taperías 
e restaurantes especializados nestes pratos. 
Esta nova riqueza debémoslla en boa parte á 
comunidade venezolana asentada en Galicia 
que, como tantas outras culturas, non quixo 
deixar atrás os sabores da súa infancia para 
descubrir aos europeos un novo mundo de 
carnes guisadas lentamente, masas de millo 
e plátanos verdes fritidos. Pero a oferta non 
termina no abecé do petisco caribeño, pois 
non son poucos os locais onde se fusiona a 
cociña venezolana con outras, especialmen-
te coa norteamericana. Por iso é habitual 
atopar nestes locais unha carta de hambur-
guesas e mesmo podemos responsabilizalos 
do auxe dos brunch e moitos almorzos con-
tundentes que prosperan por estes lares.

GLORIA AO POBO 
VENEZOLANO

 Baruta, unha nova etapa  
 para os creadores de La Ruta 
Este local acaba de facer a súa aparición en 
García Barbón a zona con máis e mellores 
hamburgueserías por metro cadrado na ci-
dade, pero isto non supón un problema para  
Ricardo Antela, todo un experto no sector: 
desde o 2014 estivo á fronte de La Ruta, un 
restaurante de comida americana que acadou 
sona na cidade. Mudando de local e de nome, 
mantén o celme: cociña norteamericana e 
mestiza con especialidade en hamburguesas 

Rúa de García Barbón, 37  i  986 03 17 24  i  baruta.es 
 baruta.burger

e moito cariño en cada unha delas, algo que 
resulta evidente pola calidade das carnes e a 
elaboración caseira de todos os condimentos.

Nesta nova etapa, a carta amplíase cun menú 
do día en que o primeiro prato está baseado 
na cociña venezolana (como os patacones ou 
as arepas torradas) e o segundo é unha ham-
burguesa fóra de carta, carne á grella ou un 
zanco de pavo asado durante  horas. Pratos 
moi saborosos, inspirados nos estadouniden-
ses diners, nos que a carne é a protagonista.

Á hora do almorzo saen da cociña cousas 
tan suculentas como gofres coroados con 
touciño e ovos fritidos, tortitas con froitas de 
temporada ou torradas con ricotta e tomates 
confeitados. Un festival de sabores propios 
dos almorzos americanos no que tamén te-
mos alternativas máis lixeiras e saudables e 
un dos mellores cafés da zona.
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https://www.instagram.com/baruta.burger/
https://baruta.es/


 Espacio Caffé,  
 cociña latina de batalla 
Carlos Molinares e Lisa Sierralta, coñe-
céronse en Maracaibo e quixeron traer con 
eles a contundencia da gastronomía callejera 
daquela cidade, un concepto de comida rá-
pida á caribeña na que os reis son a carne, os 
fritos e as salsas servidos en pratos abundan-
tes en cantidade e calidade. Esta parella, que 
actualmente rexenta o restaurante Espacio 
Caffé no Centro Comercial Camelias, ofré-
cenos unha carta ampla, con almorzos e me-
rendas, hamburguesas e pratos venezolanos 
alén do convencional: hai arepas fritidas, 
tequeños recheos de ingredientes doces e 
salgados, patacones e algo tan singular coma 
os cachapones, que en Vigo só podemos en-
contrar neste restaurante.

A cociñeira Lisa está fondamente orgullo-
sa de poder traer a este lado do Atlántico 
un pouco da quintaesencia da súa terra 
en forma de pratos copiosos e saborosos. 

Dentro da oferta de hamburguesas temos, 
por exemplo, a «Pechuchi», con carne de 
porco e caramelo salgado; ou a «Tex-Mex», 
con guacamole, fabas e queixo á prancha. 
E, para os máis ousados, a desbordante 
«Caracucha»: tenreira, polo, touciño, ovo, 
queixo, xamón, chourizo e maionesa que se 
traducen nun quilo de comida que se serve 
cunha gornición de balocas e patacas doces 
fritidas.

Precisamente, caracucha é o nome que re-
ciben os caraqueños que se adaptan a vivir 
en Maracaibo, como era o caso de Carlos, 
que tomou este xentilicio para bautizar a súa 
próxima aventura gastronómica na cidade: 
un restaurante que abrirá as portas o 1 de 
xullo (rúa de Sevilla, 12), continuando co 
empeño de transportarnos con cada bocado 
á comida venezolana a pé de rúa, desde o al-
morzo crioulo ata a cea. E para facer a dixes-
tión, un café coidadosamente elaborado e 
presentado, unha das paixóns do xerente.

 Tostón Bistró,  
 América de norte a sur 
Geralc Núñez desembarcou en Ferrol coa 
determinación de dedicarse á cociña, algo 
que ata entón era simplemente unha afec-
ción na súa Venezuela natal. Canda a súa 
muller, traballou de camareiro e dous anos 
despois decidiuse a abrir un negocio propio 
no centro de Vigo.

A carta deste restaurante está pensada para 
picar especialidades venezolanas entre ami-
gos. O nome refírese ao tostón, unha lámina 
de plátano macho, esmagada e fritida, sobre 
a que se coloca todo tipo de ingredientes, 
como tenreira, polo ou vexetais, cubertos 
de repolo e salsas. Pasamos ao prato forte 
cunhas hamburguesas de luxo ou coa es-
pecialidade da casa: as costelas de porco ao 

 gastro: GLORIA AO POBO VENEZOLANO 

Centro Comercial Camelias  i  986 29 22 75 
 espaciocaffe  i   espaciocaffe
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https://www.facebook.com/espaciocaffe
https://www.instagram.com/espaciocaffe/


estilo norteamericano. Tamén baseados na 
gastronomía ianqui, atopamos pan recheo, 
patacas cubertas de queixo cheddar ou os co-
gombros en tempura con salsa da casa. O seu 
último lanzamento é un bocadillo de entre-
teto crocante cociñado durante cinco horas.

Deixar sitio para a sobremesa é todo un 
mandamento neste lugar. A torta de tres lei-
tes, o quesillo ou o golfeado (un roliño de ca-
nela con queixo) son obra da súa sogra, unha 
reposteira que xa ten o ceo gañado. 

Aquí temos un peixiño procedente dunha casa 
afectada pola síndrome de Noé: máis dunha 
vintena de cans sen castrar, encadeados, sen 
coidados mínimos... Gres é un can moi ca-
riñoso coas persoas, pero ás veces, todo hai 
que dicilo, compórtase coma un abusón con 
cadelos máis febles. Iso si, este fedello anda 
sempre de bo humor. Ten arredor de dous 
aniños, pesa entre 10 e 15 quilos, e é un com-
pañeiro ideal para una casa con terreo.

Experta en redes sociais

 Irene GARRIDO PATÓN 

Villa Peixiño 
615 17 89 72  i  villapeixinho@gmail.com 

 VillaPeixinho  i   villapeixinho

Gres

 DESDE O REFUXIO 

Rúa de Darío Álvarez Blázquez, 1  i  986 11 28 12 
tostonbistro.com  i   tostonbistro  i   tostonbistro

 Queres máis?  
 Na categoría Gastro da sección de locais  
 recomendados de amovida.gal tes máis  
 información e outras propostas sobre  
 esta cidade que paga a pena degustar. 

 gastro: GLORIA AO POBO VENEZOLANO 
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 Somos ciencia 

Un micrómetro (μm) non é moito: é a mi-
lésima parte dun milímetro. Un cabelo hu-
mano, por exemplo, mide 70 micrómetros 
de diámetro. Así que non é doado imaxinar 
un tubo cun diámetro dun nanómetro (nm), 
a milésima parte dun micrómetro. Algo 
70.000 veces máis fino que un pelo das no-
sas cabezas. Pero con tamaños coma estes 
fabrícanse, por exemplo, nanotubos de car-
bono ou materiais tan diminutos, que teñen 
propiedades da física cuántica. É un mundo 
moi pequeno que fai moi grande o noso día 
a día. «Temos nanomateriais a diario nas 
mans: nos teléfonos móbiles, nos ordena-
dores ou mesmo nos alimentos», explica o 
científico Miguel Spuch Calvar, do grupo 
de investigación TeamNanoTech (TNT) da 
Universidade de Vigo. «Usámolos como ca-
talizadores para obter enerxía, para aplica-
cións en medicina, en fotónica ou para crear 
superficies», enumera Spuch, que traballa 

NANOMATERIAIS 
A DIARIO

Xornalista

 Eduardo ROLLAND 

no Centro de Investigación CINBIO (cofi-
nanciado con fondos FEDER).

Hai nanomateriais onde menos pensamos. 
«Mesmo teñen usos como colorantes: o dió-
xido de titanio (TiO2) é a base da cor branca 
da maior parte das pinturas, e tamén se en-
gade a certos alimentos, como aos chocola-
tes M&M’s, para que teñan cores máis vivas», 
explica o investigador, que traballou con óxi-
dos de cobalto, de ferro e de silicio, materiais 
comúns que a escalas tan pequenas adquiren 
propiedades abraiantes. Por exemplo, facer 
superficies impermeables. Ou engadilos a un 
frasco de pementa para que non colla humi-
dade. Ademais son inertes, non teñen ningún 
efecto sobre a saúde humana. Miguel Spuch 
estivo en Suíza contribuíndo á creación dun 
protocolo para identificar nanomateriais en 
produtos de uso cotián: «O dióxido de titanio 
a escala nanométrica aparece, por exemplo, 
como absorbente dos raios ultravioletas nas 
cremas de protección solar», explica. «É im-
portante que a sociedade sexa consciente que 
temos compostos nano en produtos de uso 
diario, e que aparezan nas etiquetas».

A nanotecnoloxía promete revolucionar o 
transporte, facer mellores baterías ou dispa-
rar o rendemento das placas fotovoltaicas. 
Estará tamén na roupa que vestimos e nos 
novos tratamentos médicos a escala dimi-
nuta. «Pero todo isto quere o seu tempo e 
hai que seguir achegando cartos para a in-
vestigación básica», explica Spuch. Porque 
os científicos do CINBIO traballan a diario 
para que as cousas máis pequenas nos dean 
as solucións máis grandes.

Partículas de dióxido de titanio (TiO
2

) extraídas de choco-

lates coloreados. cinbio.es
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Educadora infantil
 LOURDES TOMÉ 

Parece que todo o mundo ve positivo que a 
rapazada aprenda castelán e inglés e abofé 
que o é. Pero que pasa cando o concepto do 
bilingüismo parte desde as linguas da nosa 
comunidade autónoma? Para algúns, o ensi-
no en galego e castelán non teñen o mesmo 
valor. Ás veces, as familias non saben ou re-
negan de empregar a nosa lingua, talvez por 
seren educados en castelán ou talvez por 
prexuízos ideolóxicos. Nestes casos, a pre-
senza do galego vese reducida ás poucas 
horas lectivas en que o noso idioma se con-
verte nunha lingua obrigatoria para algunhas 
materias, e é aí onde hai que fomentar o valor 
que merece como parte da nosa identidade, 
da nosa cultura e das nosas tradicións.

Honestamente, hai palabras e expresións 
que se non son en galego, non son nada: colo, 
fozar, morriña, orballo, trapallada, xeito... É 
imposible traducir estas cousas! Pero, como 
aceptan os máis pequenos o feito de vivir 
entre dúas linguas? É certo iso de que poden 

Bilingüismo, 
si ou non?

tolear se lles falamos en galego e castelán ao 
mesmo tempo? Non, os pequerrechos non se 
volven tolos. De feito, ata os 4 anos é total-
mente normal que mesturen as linguas dun 
ou doutro idioma co que convivan, depen-
dendo o que nese momento lles resulte máis 
adecuado. Non é necesario corrixilos nestes 
casos. Pouco a pouco irán tomando cons-
ciencia de que se están a defender en dous 
idiomas, algo marabilloso. En materia escolar, 
non importa se os libros de texto están nun 
idioma e a clase se imparte noutro. Esa con-
vivencia mesmo pode ser beneficiosa para 
eles, xa que fomenta a facilidade para apren-
der novas linguas, maior flexibilidade mental, 
máis atención selectiva, un vocabulario máis 
extenso e unha riqueza expresiva ampla. Por 
fortuna, os nenos complican moito menos as 
cousas que os adultos. Para eles o importan-
te é que nos entendamos. A diversidade non é 
un problema para eles, algo do que os adultos 
deberíamos tomar exemplo. Nun mesmo gru-
po pode haber nenos de diferentes culturas, 
nacionalidades e idiomas, e isto só servirá 
para que, xuntos, melloren a súa capacidade 
de adaptación, se críen no respecto e teñan 
interese por aprender e descubrir.

De modo que non consideremos a nosa pro-
pia lingua como algo inferior ou alleo, porque 
estaremos a renunciar a unha gran riqueza. 
Ensinemos con sentidiño, non vaia ser o demo...

«Agora na primavera fixen nove anos. Son moitos anos  

para non procurar nada de proveito na vida, así que vou escribir un libro». 

Xela Arias



Data e hora: sábado 15, ás 12.00 // Lugar: Biblioteca Pública Juan Compañel // 
Prezo: gratis // Idade recomendada: a partir dos 4 anos // Duración: 50 minutos 
// Inscrición: presencial ou chamando ao teléfono 886 12 04 45.

A nai promete que sempre vai facer o necesario para que 
o fillo avance, e o neno dá oito pasos como oito versos. Un 
espectáculo de narración oral na voz de Soledad Felloza con 
relatos e versos do universo de Xela Arias, autora home-
naxeada no Día das Letras Galegas deste ano.

XELA ARIAS: OITO PASOS... OITO VERSOS

A Biblioteca Juan Compañel organiza varias actividades para 
conmemorar o centenario do pasamento da autora da novela 
Os pazos de Ulloa, como un obradoiro lúdico de Polo Correo 
do Vento, en que os cativos contan e ilustran a biografía da 
autora, que conclúe cunha caricatura en conxunto.

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

EMILIA PARDO BAZÁN, UNHA VIDA DE CONTO

Festividade do ciclo dos 
maios. Exaltación da natu-
reza e das flores, con dife-
rentes manifestacións ao 
longo da nosa xeografía. 
A través desta activida-
de, podemos percorrer os 
lugares de maior tradición 
deste festexo, elaborando 
algúns exemplos nos xardíns 
que circundan o museo que 
abrangue a actividade.

Data e hora: sábado 8, ás 13.00 // 
Lugar: Museo Liste // Prezo: gratis 
(baixo inscrición previa) // Idade re-
comendada: a partir dos 3 anos // 
Duración: 60 minutos.

Nesta ocasión, Cris de 
Caldas cóntanos que a cor 
rosa non é unha cor de ne-
nas nin a cor azul é de nenos. 
As cores, cores son. Ao igual 
que os xoguetes, os con-
tos e a vida enteira. Sesión 
de contos na que destaca a 
igualdade, o pacifismo e o 
humor de tal xeito que invita 
á reflexión sen aburrimento.

Data e hora: venres 7, ás 18.00 // 
Lugar: Biblioteca Pública Xosé Neira 
Vilas // Prezo: gratis // Idade re-
comendada: a partir dos 3 anos // 
Duración: 60 minutos // Inscrición: 
presencial, no enderezo electrónico 
bpneiravilas@vigo.org ou chamando 
ao teléfono 986 26 77 59.

A HORA DOS CONTOS: 
A COR ROSA 
NON É UNHA COR

O MAIO EN FAMILIA

O espectáculo de AsacocircO nace da tolemia e a idiotez dos 
seus protagonistas, dous pallasos. Estes personaxes entran 
en escena arramplando con todo co afán de protagonismo 
que teñen. Así se presenta un show de maxia cómica e acro-
bacias con elementos como bólas, mazas que se mestura no 
constante xogo en participación activa do público, pois tráta-
se dun espectáculo que bebe do teatro na rúa.

Data e hora: sábado 15, ás 18.00; domingo 16, ás 12.00 e ás 18.00 // Lugar: Sala 
Ártika // Prezo: 10,00 € (entrada xeral), 8,00 € + gastos de xestión (entrada anti-
cipada) // Idade recomendada: todos os públicos // Duración: 50 minutos.

I ARTIKLOWN!: ASACOCIRCO SHOW

Na axenda de amovida.gal 
podes consultar estes e 
outros eventos para peque-
rrechos en Vigo .

https://bibliotecaneiravilas.vigo.org/events/a-hora-dos-contos-a-cor-rosa-non-e-unha-cor-cris-de-caldas-maio-2021/
http://blog.museoliste.org/
https://bibliotecas.xunta.gal/vigo/es/actualidade/axenda/emilia-pardo-bazan-unha-vida-de-conto
https://bibliotecas.xunta.gal/vigo/es/actualidade/axenda/xela-arias-oito-pasos-oito-versos
https://www.artikavigo.com/i-artiklown-asacocirco-show_ev3691.html
https://amovida.gal/pequechos/


Nos anos 80 do século pasado, unha moza que escoitaba 
rock abría camiños novos na nosa literatura a través da súa 
poesía: Xela Arias foi unha muller valente, feminista, activista 
e comprometida coa lingua desde a infancia. Galegofalante 
desde o berce, quixo aprender máis linguas e achegóunolas 
a través de diversas traducións. A paixón pola lectura e a es-
crita prendeu nela desde ben noviña, gañando aos 11 anos un 
premio literario.

Data e hora: venres 19, ás 18.00 // Lugar: Biblioteca Pública Xosé Neira Vilas // 
Prezo: gratis // Idade recomendada: a partir dos 5 anos // Inscrición: presencial, 
no enderezo electrónico bpneiravilas@vigo.org ou chamando ao teléfono 986 26 
77 59.

ARREDOR DE XELA

Os castros son uns dos elementos patrimo-
niais máis característicos da nosa terra e un 
dos emblemas máis antigos da nosa historia. 
Nestes poboados fortificados refuxiábanse 
os antigos habitantes do que se deu en cha-
mar Galicia, en casas circulares dunha soa 
habitación. Acostumaban a estar empraza-
dos en lugares estratéxicos, preferiblemente 
altos e decote pouco accesibles, malos de 
atacar e bos de defender.

Estas son algunhas das cousas que lles po-
demos contar aos pequerrechos sobre a 
nosa cultura de vello cando visitemos os 
ICASTROS DE SANTA TREGA,I aquí pre-
to, no concello da Guarda. A pé ou en coche, 
seguro que lles xorden un feixe de pregun-
tas máis sobre estas singulares vilas. Xusto 
na entrada, hai unha réplica destas antigas 

Escapada 
castrExa

construcións con vestíbulo, forno... Ademais 
podemos camiñar polo asentamento, perco-
rrer rúas que diferenciaban barrios ou ver 
as canles que levaban auga da chuvia para 
almacenar. Será como vivir unha aventura 
de exploradores! Xusto na cima do monte, hai 
unha cafetería para repoñer folgos e pode-
mos visitar o Museo do Castro, do que sai-
remos un pouco máis sabedeiros dos nosos 
antergos. A historia é moito máis divertida 
cando se conta in situ.

A compañía N+1 Teatro Circo 
Danza presenta diversión, 
entusiasmo, enxeño, espon-
taneidade, sorpresa e tenru-
ra. Neste espectáculo conta 
unha historia sobre un ar-
tista que quere presentar un 
espectáculo. Un pallaso que 
emprende unha viaxe por un 
mundo de emocións, xogos e 
improvisación para chegar 
ao público.

Data e hora: sábado 22, ás 18.00; do-
mingo 23, ás 12.00 e ás 18.00 // Lugar: 
Sala Ártika // Prezo: 10,00 € (entrada 
xeral), 8,00 € (entrada anticipada) // 
Idade recomendada: todos os públicos 
// Duración: 45 minutos.

I ARTIKLOWN!: 
CIRCANELO
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 TENDENCIAS 

Correctora literaria 

e redactora de contidos

 ESTELA GÓMEZ 

iAcontraventoi é un termo composto 
que sintetiza como símbolo o carácter de 
noso, do país. Somos un pobo afeito a sufrir, 
mais nunca nos rendemos. Nós fomos es-
quecidos por esa historia colonizada noutra 
lingua, e aínda así, fomos quen de manter 
un legado secular ata os nosos días. Xente 
revolucionaria, movémonos entre a tradi-
ción e a loita. Esa filosofía contraventora 
identifica a marca téxtil que Daniel Portela 

Macua, mestre en historia contemporánea, 
botou a andar en 2019 desde A Guarda.

Os deseños de Acontravento caracterízanse 
polo carácter reivindicativo, con camisetas 
e suadoiros con lemas como «A xustiza pola 
man», extraído das Follas novas de Rosalía, 
ou «Denantes mortos que escravos», sempre 
no escudo da serea que propuxo Castelao. 

HISTORIA 
CONTRAVENTORA

Roupa con identidade propia, con ecos de 
artes plásticas, escritoras, loita obreira, mú-
sica... Cada deseño ten unha vontade, máis 
ou menos explícita, de concienciación e 
transformación social. Ademais, a busca da 
sostibilidade é notoria: todas as pezas están 
confeccionadas con algodón ecolóxico e po-
liéster reciclado, respectando as persoas que 
interveñen na cadea de fabricación, con-
tando con certificados que garanten o cum-
primento dos dereitos humanos e laborais, 
procurando que a maioría dos procesos de 
elaboración sexan de quilómetro cero.

Para levar o compromiso por bandeira, en-
chendo o roupeiro con afouteza, podemos 
vogar ata acontravento.gal, contra vento e 
marea, mais co rumbo claro.
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 as túas movidas 

Participa! Envía a túa obra (fotografía, ilustración, poema, relato, viñeta etc.) a revista@amovida.gal

Consulta as bases en amovida.gal/as-tuas-movidas

GUÁCALA

 Laura Carrillo 
 lauracaneira
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