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 Ou? 



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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A Escola Municipal de Artes e 
Oficios leva anos fornecendo 
de artistas esta cidade. Das súas 
aulas saíron artesáns, músicos, 
escritores, actores... A pesar 
da grandiosidade do edificio 
que acolle esta escola centena-
ria, para moitos segue a pasar 
desapercibida. E non é un caso 
único. Afortunadamente, rúas, 
barrios e parroquias integran 
espazos en que artistas de diver-
sa índole poden desenvolver e 
dar a coñecer as súas inquedan-
zas. Os que se inician no mundo 
do teatro poden estrearse sobre 
as táboas de espazos tan ama-
bles como A Casa de Arriba ou 
O Serán. As salas teatrais Ártika 
e Ensalle ofrecen programación 
constante. Nos micros aber-
tos do Máis Palá soaron voces 
que triunfan. E non por estar 
pechadas pola situación actual 
imos esquecer o inxente labor 
de salas de concertos xa míti-
cas como son El Contrabajo, La 
Fábrica de Chocolate, La Iguana 
Club, La Pecera; ou das máis 
recentes, como Kominsky ou 
Radar. Espazos pluridisciplina-
res, como Cubo ou F**k This 
Studio, nos que podemos atopar 
as formas máis vangardistas da 
arte. Ou eses cafés que sempre 
acollen con boa predisposición 
calquera iniciativa que naza da 
cultura, como De Catro a Catro, 
La Galeríajazz ou o Uf. iLongai 
ivida aos espazos de cul-i 
itura.i

 EDITORIAL 
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 ollo ao dato 
 Sementando saúde  é o nome do pri-
meiro concurso de ilustración organizado 
pola asociación Xaruma, na parroquia de 
Teis. Para poder participar, cómpre enviar 
unha copia de cada creación ao enderezo 
electrónico infoxaruma@gmail.com. O pra-
zo está aberto ata o luns 14. A imaxe gaña-
dora estará plasmada nas novas camisetas da 
entidade.

 O pasado Día Internacional  contra 
a Homofobia e a Transfobia, 17 de maio, 
inaugurouse nos xardíns González de Haz, 
na rúa do Areal, un banco dedicado á cau-
sa. Con esta acción, promovida pola asocia-
ción Pvlse, quíxose recordar a Isaac Pérez 
e Julio Anderson, vítimas do terrible as-
asinato da rúa do Porto hai tres lustros. O 
luns 28 continúan as reivindicacións coa ce-
lebración do Día Internacional do Orgullo 
LGTB+.

 O Centro Comercial Travesía  aco-
lle a exposición fotográfica de Alejandra 

Rodríguez, da firma SköllDog, retratan-
do 18 cans que actualmente se ofrecen en 
adopción a través de diferentes protectoras 
da contorna, á procura dunha nova travesía 
para os seus días.

O 28 de xuño de 2001, o Teatro Cine 
Fraga proxectou a súa derradeira película. 
Angelina Jolie tivo a honra de protagoni-
zar tal despedida co filme Lara Croft: Tomb 

Raider. Serán necesarias as mans da célebre 
arqueóloga para volver abrir as portas de 
tan emblemático edificio da rúa do Uruguai, 
cando xa van aló dúas décadas?

 Efeméride 
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https://xaruma.org/certame/
https://amovida.gal/o-centro-comercial-travesia-acolle-as-fotografias-da-viguesa-alejandra-rodriguez-para-promover-a-adopcion-de-animais/
https://amovida.gal/o-centro-comercial-travesia-acolle-as-fotografias-da-viguesa-alejandra-rodriguez-para-promover-a-adopcion-de-animais/
https://www.instagram.com/skolldog/
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 vigués do mes 

«OS FESTIVAIS DEPENDEN MOITO 
DAS ADMINISTRACIÓNS»

texto: tamara novoa fotos: PABLO VÁZQUEZ

 Joaquín Martínez Silva  (Portas, 1971), 

non é nativo, pero leva moitos anos ven-

cellado á nosa cidade. Con sede na rúa 

de Urzáiz, a súa empresa Esmerarte 

Industrias Creativas é un bo exemplo de 

que a cultura pode ser rendible. Esmerarte 

está detrás de festivais de tanto renome 

como PortAmérica e O Son do Camiño, 

e desde aquí levan artistas do nivel de 

Xoel López, Carlos Sadness ou Vestusta 

Morla. Tamén coñecido como Kin, este 

promotor ve retos nas dificultades e opor-

tunidades ante os fracasos; a visión em-

presarial e a paixón pola música son, en 

gran medida, ingredientes do seu éxito.

Como agroma en ti o interese pola mú-

sica?

Ademais de que me gusta a música como 
consumidor, o que me levou a isto fo-
ron vivencias como a do Festimad ‘96, en 
Móstoles, e a eclosión da música alternati-
va. Nese momento empezamos a argallar o 
Festival Cultura Quente, en Caldas de Reis, 
pero eu antes xa tiña un bar, o Rañolas, no 
que organizaba concertos e ademais rexen-
taba unha tenda de discos. Mantiña unha 
vida moi vencellada á música, pero digamos 

que «oficialmente» me encamiñaba a ser 
funcionario.

Que foi o que provocou que deixases esa 

vía máis segura e te centrases en profe-

sionalizarte no eido musical?

Por unha banda está o que tes que facer, ese 
peso da responsabilidade marcado pola fa-
milia; logo están as inquietudes por facer 
esoutras cousas coas que un se sente máis có-
modo. Para moita xente era unha loucura, eu 
tiña 28 anos e estaba deixando algo que moita 
xente quería, pero aquilo non me facía feliz. 
Ten moito que ver coa paixón e a cobiza polo 
reto, que é algo que sempre me caracterizou.

Desde o 2009, cando naceu Esmerarte, 

medrastes exponencialmente, pero nun-

ca marchastes fóra. Por que?

Temos unha oficina en Madrid, outra na 
Cidade de México, pero a base ten que estar 
aquí, nós non o entenderiamos doutro xeito. 
Creo que a cultura, a historia e o patrimonio 
nos identifica moitísimo e nos permite ofre-
cer a nosa perspectiva.

Falouse moito da movida dos oitenta, 

pensas que Vigo segue a ser unha refe-

rencia?

Non creo moito niso da movida viguesa; na 
miña opinión, aquilo débese máis ben á 

Joaquín Mtnez. Silva

https://esmerarte.com/
https://portamerica.es/
https://www.osondocamino.es/


«Vigo é un dos 
puntos quentes 
da xeografía 
española»
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 VIGUés DO MES: Joaquín Martínez Silva 

necesidade de describir un momento. Pero 
si que creo no talento que hai en Vigo. De 
aquí saíu e sae talento de diferentes estilos, 
esta cidade é un dos puntos quentes da xeo-
grafía española. Pero quero ser autocrítico, 
porque temos moito talento co que despois 
non pasa nada. É certo que as empresas e os 
profesionais das industrias culturais debe-
riamos ter un plan de apoio ao talento.

En 2010 e 2011 organizastes Vigo 

Transforma, un dos festivais máis gran-

des que se lembran aquí, pero desapare-

ceu subitamente. Que pasou?

Nós o que queriamos facer non era un festi-
val masivo, senón unha marca. Buscabamos 
cambiar a cidade, non só a través da mú-
sica, tamén coa moda, as artes plásticas e 
escénicas... Creo que non se entendeu esa 
intención transformadora. Politizáronse 
moitísimas cousas. Era un festival que acon-
tecía na rúa, con moitos contidos gratuítos; 
non é que eu diga que a cultura teña que ser 
gratuíta, pois o que non se 
paga é o que non se valora, 
pero había unha reivindi-
cación da rúa, queríamos 
sorprender... Eu prefiro 
quedar coas dúas edicións 
de Vigo Transforma que se 
fixeron, penso que se des-
frutaron vivamente, recibo 
moitas mostras de cariño 
por ese proxecto.

E este ano a pouco máis marcha O 

Marisquiño, parece que nos custa man-

ter os eventos de gran formato...

Hai unha dependencia fortísima das admi-
nistracións. Os espazos son públicos, temos 
que pedir permisos especiais que ten que 
asinar a administración que corresponda en 
cada caso; logo está a precariedade do sec-
tor desde o punto de vista normativo. Todo 
isto implica que se acaben personalizando 

moito os proxectos, na política e na xestión, 
o que acaba por condicionar moitos factores. 
Organizar un evento de gran formato supón 
un risco elevadísimo, estás na corda frouxa, e 
moitas veces non se pode facer unha planifi-
cación para varios anos porque todo depende 
do momento. Imaxina que daquela fixeramos 
un plan de solvencia de Vigo Transforma a 
cinco anos, cando ao final non foi posible fa-
cer a terceira edición, sendo un festival que 
funcionaba e que a xente pedía... No noso 
caso non pasamos de amigos a inimigos por-
que marchamos sen entrar na refrega política 
que se armou daquela. Eu procuro non estar 
onde non me queren.

Recentemente creouse a Federación da 

Música de España, Esmúsica, da que es 

presidente. Por que era necesaria esta 

organización?

Temos unhas necesidades brutais con res-
pecto a outros sectores. Carecemos dunha 
regulación laboral específica, tampouco 

existe educación pública 
regulada para isto, non te-
mos unha adaptación fis-
cal para o sector, nin un 
recoñecemento industrial 
de verdade... Fannos falta 
esas patas básicas para que 
a cousa estea ben asentada. 
Estivemos varios anos des-
envolvendo un plan especí-
fico e a finais de 2019 puxé-
monos coa Federación, da 

que agora mesmo forman parte uns 120.000 
socios. O ano pasado estalou a pandemia ac-
tual e é moi complicado poñerse agora a so-
lucionar problemas cos que en catro décadas 
de democracia ningún goberno se parou.

Aínda vive a idea de que o sector cul-

tural se mantén a base de subvencións. 

Pódense facer cartos con isto?

Eu separaría dúas cuestións: o que é unha 

«A cultura 
ten que crear 
modelos de 
desenvolvemento 
e xestión 
industrial»

https://www.farodevigo.es/gran-vigo/2012/01/26/futuro-vigo-transforma-aire-cerrarse-17689375.html
https://www.farodevigo.es/gran-vigo/2012/01/26/futuro-vigo-transforma-aire-cerrarse-17689375.html
https://amovida.gal/fin-do-culebron-o-marisquino-fica-en-vigo-e-celebrarase-este-ano/
https://amovida.gal/fin-do-culebron-o-marisquino-fica-en-vigo-e-celebrarase-este-ano/
https://esmusica.org/
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subvención e o que é un patrocinio ou unha 
compra de algo. Cando unha institución 
paga para que unha volta ciclista pase pola 
súa cidade non está comprando as bicicletas, 
senón a promoción do territorio, págase por 
iso. As subvencións na cultura son moi pe-
quenas, e o sector xera o 3,4% do produto 
interior bruto (PIB). A cultura patrimonial 
ten que estar apoiada para ser sostible. Pero 
hai outra parte da cultura na que temos que 

xerar modelos de desenvolvemento e xes-
tión dunha maneira completamente indus-
trial. A cultura pode servir como vehículo 
para promocionar a historia, un produto, 
o territorio etc. O que non pode ser é que 
sexan as administracións as que xeran os 
proxectos, iso non pasa en ningún sector 
máis que neste. Temos que ser valentes e ca-
paces para facer as cousas. Hai que desperso-
nalizar o sector e apoiar os proxectos que de 
forma obxectiva son bos para a sociedade.

Esmerarte leva artistas de moito éxito. 

Hai algunha carreira da que te sintas 

especialmente orgulloso ou algún dia-

mante en bruto do que queiras falar?

Non todas as historias son de éxito, tamén 
as hai de fracaso. Por exemplo, Le Punk 
foi unha banda na que sempre confiei, pero 
non resultou no seu tempo. Hai proxectos 
como Eladio y los Seres Queridos, que 
é unha banda da casa, capitaneada por un 
amigo, coa que levamos moitos anos; Pablo 

Lesuit paréceme un pedazo de artista que 
pode chegar a funcionar; Furious Monkey 

House, cuxo primeiro disco gravamos en 
Abbey Road cando as rapazas da banda ti-
ñan 11 anos, agora rozan a maioría de idade 
e van sacar o terceiro disco. Son historias 
que talvez non supuxeron balances moi po-
sitivos a nivel económico, pero son un in-
vestimento. Hai proxectos nos que estamos 
traballando hoxe que poden ser os Vetusta 

Morla do mañá.

Disque cando acaba esta pandemia que 

nos abrangue, o sector vai experimen-

tar un estoupido, que che parece?

Gustaríame que esas cousas que aprendemos 
a valorar durante a pandemia se levasen á mú-
sica e á xestión cultural, o valor da humanida-
de e a vontade de ir cara a un mundo mellor. 
Gustaríame que cando escoite unha canción 
dentro duns anos implique certa mensaxe de 
optimismo e evolución favorable.

https://amovida.gal/eladio-santos-e-importante-manter-a-vertixe-iso-notase-na-emocion-da-musica/
https://amovida.gal/pablo-lesuit-con-poder-tocar-e-seguir-facendo-cancions-son-feliz/
https://amovida.gal/pablo-lesuit-con-poder-tocar-e-seguir-facendo-cancions-son-feliz/
https://amovida.gal/irene-furious-monkey-house-algunha-xente-pensa-que-por-ser-adolescentes-a-nosa-musica-non-merece-o-mesmo-respecto/
https://amovida.gal/irene-furious-monkey-house-algunha-xente-pensa-que-por-ser-adolescentes-a-nosa-musica-non-merece-o-mesmo-respecto/


 street photo 

Fotógrafo documental

 FELIPE CARNOTTO 

iCitroën panadeiroi

Aínda ben que chega o pan ás casas das parroquias.
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https://www.instagram.com/felipecarnottophoto/


Sección patrocinada pola Secretaría 

de Política Lingüística da Xunta de Galicia.

María Reimóndez está escribindo...

Capítulo 2

Aínda inmóbil fronte á fachada do Simeón, volvín pensar nel. «Xa sabes o que tes que facer 
–dixera o alemán–. Os sinais están aí, á vista de todo o mundo, meine liebe». Otto (sempre 
Otto) e a súa puta maneira de facer as cousas... 

Porque o problema con esta cidade é que está chea de sinais. Mires onde mires, hai trazos 
por todas as partes. Rostros labrados na pedra, liñas marcadas no chan, impactos cicatriza-
dos nas paredes... Algúns son moi evidentes, outros non tanto. E, os agochados, sempre o 
están da mellor maneira posible: á vista de todo o mundo. Portas que son túneles, torres que 
son pantasmas, buracos que son historia...

Aínda coa ollada posta no rostro da muller, volvín morder o beizo con rabia. «De acordo 
–pensei–, xoguemos».

Localizar a primeira clave fora fácil. Era o seguinte paso o que complicaba as cousas. Porque 
se o rostro de María Román identificaba o punto de partida, a seguinte marca, tal como me 
advertira o alemán, indicaba a hora límite. 

–Como dou con ela? –preguntara.

Otto nada máis me devolvera unha ollada divertida.

–Segue á muller, ela sabe onde mirar...

Así pois, seguindo a ollada da nai dos Gómez Román, virei sobre min mesma. E volvín mal-
dicir ao comprender. «Non podía ser outro edificio, eh, Otto?».

O Hotel Moderno non é unha construción calquera. É un pequeno gran palacio chantado no 
medio e medio da cidade. Unha obra de arte que ben podería estar en calquera esquina do 
bulevar Haussmann. Pero Pacewicz non o levantou en París, senón aquí, na Porta do Sol. 
E, por suposto, decorado como para a mesmísima fin do mundo... Comezando polos seus 
perpiaños, inmensas moles de granito gravadas en todo un labirinto de formas irregulares. 
Liñas curvas, pequenas serpes a se enredar entre elas polas paredes do edificio...

Busquei durante un tempo que se me fixo eterno. Arriba, abaixo, na fachada principal, pola 
banda da rúa do Carral... Pero nada, alí non había hora ningunha. Ata que, xusto cando a 
piques estaba de abandonar toda esperanza, de súpeto, e case sen querer, dei nun recanto 
do balcón principal con algo que se parecía a catro números camuflados na pedra. 1902. Un 
ano. Ou, segundo a lóxica de Otto... Claro, unha hora. 19:02.

Mirei o reloxo. 12:54.

«Merda...».

Pedro Feijoo

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

https://twitter.com/pedrofeijoo
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 GASTRO 

TEXTO: PAULA CERMEÑO

Moito tardamos os galegos en darnos conta 
das vantaxes que teñen eses almorzos an-
glosaxóns de fin de semana. Un pobo de bo 
dente, capaz de erguerse un domingo ás once 
da mañá e non sentar á mesa ata as catro da 
tarde, merece un almorzo contundente e 
unha nova escusa para reunirse cos amigos 
en torno á mesa dun restaurante, mais aínda 
cando as restricións de horario e número de 
comensais están á orde do día e andamos á 
procura de alternativas para nosos vellos há-
bitos de socialización. O popular ibrunchi 
dos Estados Unidos xa leva entre nós uns 
cantos anos, pero a desescalada estalle a brin-
dar un momento de gloria. Aquí temos un 
trío de propostas para a hora da parva.

 La Marujita,  
 tradición de deseño 
Cando os negocios tradicionais pechan, a 
identidade esvaécese con eles. Este non é 
o caso deste local de recente apertura que 
conserva o celme da tenda que precedeu o 
restaurante, mesmo o letreiro da entrada 
que recorda o que foi a librería Cervantes. 
A decoración, que rescata mobiliario dos 
anos setenta combinado con pezas de 
deseño nórdico é cousa do dono, Manuel 

Pampillón, que antes de ser hostaleiro fixo 
carreira no mundo da moda. Da cociña, con 
Marián Rodríguez á fronte, saen pratos 
que combinan tradición e sofisticación, con 

ODA 
AOS ALMORZOS 
DE PRATO

ingredientes cen por cento galegos nunha 
carta sinxela e elaborada que muda coas es-
tacións. A minuta de almorzos ten arrecen-
do francés e nela a bolería gala é a protago-
nista. Do forno saen croissants de manteiga, 
galletas e donuts, estes últimos recheos de 
deliciosas marmeladas caseiras e queixo mas-

carpone. Na epígrafe salgada, o protagonis-
mo é para o bagle de pavo e eiruga, as torra-
das con xamón ibérico e a tortilla que leva o 
nome do local. E para beber, un café arábica, 
unha infusión e, para os máis animados, un 
cóctel con receita da casa.

 Living, un festín cheo de vida 
Yolanda Díez e mais o seu home, ambos os 
dous cociñeiros, inauguraron en 2008 este 
negocio cun concepto de restauración que 
era novo na cidade daquela, con fusións de 
cociñas asiáticas e toques de vangarda. 12 
anos despois, a dona recoñece que o estable-
cemento está inmerso no proceso contrario, 
facendo por volver ás orixes, aos sabores de 
toda a vida, sen perder o toque divertido 
enche o local en cada servizo. Na carta vese 

Rúa de Policarpo Sanz, 27  i  986 43 73 52 
lamarujita.com  i   lamarujitavigo
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https://lamarujita.com/
https://www.instagram.com/lamarujitavigo
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o lema «Cociña viva», e o proceso de cre-
cemento inherente á vida desta cociña aca-
ba de sumar un novo horario: o do brunch. 
Cada sábado, entre as 11.00 e as 13.00 h, a 
cociñeira prepara un menú de media mañá 
cunha bebida quente, zume acabado de es-
premer e iogur grego con froitas e granola, 
de primeiro; de segundo, un prato salgado, 
a escoller entre diferentes tipos de pan con 
ovos beneditinos, salmón ou xamón ibérico; 
e para rematar, un doce: galletas, tortiñas ou 
torta de queixo. A este festín hai que sumar-
lle o ambiente acolledor e tranquilo que o 
rodea, onde o comensal se encontra rodeado 
de plantas e decoración colorida.

 Patouro, alta cociña  
 desde a primeira hora 
Beni Couso vén precedido de catro xera-
cións de hostaleiros, polo que a decisión de 
formarse como cociñeiro non colleu por sor-
presa a ninguén do seu círculo más persoal. 
Non foi así cos habitantes de Bouzas, que 
en 2014 viviron unha pequena revolución 
na oferta gastronómica da zona coa chega-
da dun local moderno, onde o chef ansiaba 
poñer en práctica todo o que aprendera en 

restaurantes de menú degustación, adap-
tándose a un público moi habituado a cear 
compartindo unhas tapas. A novidade callou 
axiña, e a fama deste cociñeiro medrou coma 
a escuma, sendo seleccionado durante anos 
como representante da cociña española por 
Europa e Asia. Unha novidade para este co-
ciñeiro curtido en retos son os almorzos que, 
como en todas as franxas horarias do res-
taurante, non se plasman nunha carta senón 
nun encerado coas especialidades do día. De 
feito, aquí está aberta a posibilidade de pedir 
o menú do mediodía desde a primeira hora, 
como o brioche recheo de carne guisada, o 
bagle de salmón mariñado, ou a torrada de 
xamón de cebo ibérico. Segundo aconsella 
o cociñeiro, todos eles acompañados por un 
zume de froitas e verduras ecolóxicas con 
propiedades depurativas, que cambia todos 
os días, sempre con produtos da tempada.

Rúa de Zamora, 81  i  986 24 78 59 
livingcocinaviva.com  i   livingvigo
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Praza de M. Diego Santos, 3  i  886 11 30 42 
 patouro  i   patouro
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 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. 

 ODA AOS ALMORZOS DE PRATO 

https://www.instagram.com/livingvigo
https://livingcocinaviva.com/
https://www.facebook.com/patouro
https://www.instagram.com/patouro
https://amovida.gal/recomendados/categoria/recomendados-gastro/
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Os actores e cómicos Manuel Manquiña, Luís 

Zahera e Pepo Suevos suman forzas nun espectáculo 
novo que aquí se presenta en dous pases. Un vigués, 
un santiagués e un ferrolán cuxos nomes garanten bo 
humor con selo do país.

Ás 17.30 e 20.30 h // 16,00 €

O grupo de punk-folk tabernario para almas perdidas 
Falperrys actúa na mosense sala Rebullón, colabo-
rando na Xira Zapatista Europea 2021 «Pola vida».

Ás 20.00 h // 10,00 €

Proxecto escénico e de investigación de Javier 

Martín que indaga polos sons e se mergulla nos mo-
vementos internos do corpo para rescatar memorias e 
propoñer  sensibilidades novas. Espectáculo integrado 
no I Ciclo de Danza e Artes do Movemento.

Ás 20.00 // Desde 10,00 €

 Do venres 18 ao domingo 20  
 Teorema  
 Sala Ártika 

 Venres 11  
 Falperrys  
 Sala Rebullón -Mos- 

 Sábado 12  
 Galegos 100 / calidade  
 Teatro Salesianos 
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https://www.salarebullon.com/concertos/concerto-falperrys/
https://www.artikavigo.com/i-cdam-teorema_ev3698.html
https://entradas.ataquilla.com/ventaentradas/es/varios/teatro-cine-salesianos/12077--galegos-100-calidade-manuel-manquina-luis-zahera-pepo-suevos.html


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

Venres ás 21.00, sábado ás 20.30 e domingo 
ás 20.00 // Desde 16,00 € Ás 13:00 e ás 20.00 // 27,50 €

Mucha tontería é o novo monólogo de 
Berto Romero. Toda unha declaración 
de intencións impresa no título que asi-
na un nome que case non precisa pre-
sentación tras unha traxectoria de dúas 
décadas. Novas historias, novas cancións 
e algunha sorpresa nesta cita cun dos có-
micos máis reputados a nivel estatal... 
que non ten un pelo de parvo.

Cantautor e compositor, letrista brillan-
te, Juan Gómez Canca consagrouse 
tanto en España como Latinoamérica, 
cunha traxectoria con case tres lustros 
obtendo o apoio do público con can-
cións que hibridan estilos e influencias 
para crear unha proposta musical sor-
prendente por parte deste malagueño.

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

 Do venres 18  
 ao domingo 20  
 Berto Romero  
 Teatro Afundación 

 Sábado 26  
 El Kanka  
 Terraza do Auditorio  
 Mar de Vigo 

https://entradas.ataquilla.com/ventaentradas/es/monologos/teatro-afundacion-vigo/10716--berto-romero-mucha-tonteria.html
https://www.teuticket.com/es/ver/el-kanka
https://vivenigran.com/
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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 Pechado temporalmente

 Teatro Ensalle Chile, 1530

 Vitruvia Praza de Compostela, 531

 Woodtown Camelias, 2033

 Vitter, bar de cocktails Afonso XIII, 3232

 Sr. Nilsson Triunfo, 229

 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, 1519

Marqués de Valadares, 2214  Le Marché de Rachel

 La Tienda de Paz Canceleiro, 1113

 Ícaro, PUB Pintor Colmeiro, 312

 lIBROURO Eduardo Iglesias, 1215

 Máis Palá Manuel Núñez, 1816

 Mercado de Teis Toural de Abaixo, s/n17

 Mimosa café teatro Travesía de Vigo, 7218

Doutor Cadaval, 2111  Flamingos Vintage Kilo

 Primavera, BAR Ronda de Don Bosco, 1724

 PATOURO Praza de M. Diego Santos, 323

 Rataloka Tattoo Camelias, 2225

 Rouge Pontevedra, 426

 Sara García PELUQart Couto Piñeiro, 227

 Savia Yoga Bolivia, 2028

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

21

 Nós - cervexería Palma, 3 e Fisterra, 122

 Actuarte Joaquín Loriga, 242

 NaÏr Natural Xirona 8, Jenaro de la Fuente 29,20
Martín Echegaray 28, e Sanjurjo Badía, 121
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 reportaxe: Universal, popular e descoñecida 

ata hoxe, xerando unha sensación de ines-
tabilidade permanente. Recordemos que é o 
único centro desta tipoloxía en Galicia, dos 
poucos en España, que non se converteu 
en escola oficial de FP en Artes Plásticas e 
Deseño, o que a mantén nun limbo educati-
vo e burocrático moi particular.

Rafael Ojea, director en funcións desde 
2008, asegura que ese vaivén da institución 
non é nada novo: «Os xornais dos anos 
vinte xa falaban de que a Escola ía pechar, 
e aquí seguimos despois dun século». A po-
lémica actual é diferente: nos últimos cur-
sos houbo varias especialidades que non 
se puideron levar a cabo por falta de pro-
fesorado. Encadernación, Moda, Lutería, 
Moda, Ourivería ou Serigrafía foron algun-
has das materias canceladas, temporal ou 

iCando Nicolás Pastorizai presen-
tou o disco Luna de Kubrick hai un lustro na 
hemeroteca da Escola Municipal de Artes e 
Oficios (EMAO), seica houbo moita xente 
que lle preguntou onde era iso. Unha anéc-
dota  que resulta curiosa cando falamos dun-
ha institución con máis de 130 anos, situada 
no centro da cidade, ao abrigo dun edificio 
sobranceiro, obra do célebre arquitecto 
Michel Pacewizc. Talvez se deba a que, a 
pesar de todo, parece que nos medios só se 
fala do que albergan eses muros cando xorde 
no seo deles algunha polémica. Pero, antes 
de máis, falemos de historia.

O que hoxe é a EMAO inaugurouse en 1886 
baixo o nome de La Cooperativa na rúa 
do Circo (agora rúa de Eduardo Iglesias). 
En 1900 múdase ao edificio actual, situado 
no número 5 da rúa co nome do filántro-
po que cedeu os terreos e asumiu o custo 
da obra, José García Barbón, cuxa efixie 
pintada ao óleo preside a sala que a escola 
habilitou como biblioteca, a primeira de ca-
rácter público desta cidade. Catro anos des-
pois, constrúese un segundo edificio anexo, 
onde hoxe atopamos a Escola Municipal de 
Música Folk e Tradicional (ETRAD). Ata a 
guerra civil española, o centro goza de moi 
boa saúde, coincidindo cos anos de maior 
auxe industrial da urbe, acollendo obreiros 
versados en diferentes disciplinas e unha 
cantidade importante de mulleres, antes 
apartadas deste tipo de formacións. Aínda 
hai quen a chama Universidade Popular, 
designación que recibiu en 1982 baixo a 
influencia dunha corrente europea proce-
dente de Alemaña. Feito coetáneo á famosa 
movida, que provocou que o centro se con-
vertese nun fervedoiro cultural e creativo 
sen precedentes, moi avanzado tecnoloxica-
mente. Tras un período de obras no edificio, 
xa iniciado o século xxi, a Escola recupera o 
nome orixinal e inicia unha serie de cambios 
programáticos e lexislativos que continúan 

https://amovida.gal/nicolas-pastoriza-toca-ovnis-entre-cies-y-nigran/
https://amovida.gal/pacewicz-na-desmemoria-por-jose-a-martin-curty/
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Polémicas á parte, este mes ábrese o perío-
do de matriculación para o curso 2021-2022 
cunha oferta ampla: Artesanía en coiro, 
Cerámica, Debuxo artístico, Deseño e en-
caixe de palillos, Encadernación, Moda e 
confección, Ourivería, Pintura, Serigrafía 
e Talla e escultura en madeira. Segundo 
Ojea, «existiu o prexuízo, xa superado, que 
dicía que aquí só veñen a aprender persoas 
maiores que se aburren». Na opinión de 
Fernández, «hai un gran descoñecemento 
por parte da cidadanía do que se fai agora 
no centro; a opinión mellora moito cando 
a xente ve como traballamos». Unha visita 
polas diferentes aulas confirma ambas as 
dúas teorías, pois atopamos persoas de todas 
as idades, seguramente atraídas por motiva-
cións diferentes: proxectos vitais, formación 
práctica con fins profesionais ou o crecente 
interese por parte da mocidade pola artesa-
nía. A debilidade de estar á marxe da ensi-
nanza oficial transfórmase en virtude cando 
a Escola se presenta como unha fortaleza 
que ofrece un amplo abano de posibilidades 
que doutra forma non sería posible. A pan-
demia sanitaria impediu a continuidade das 
xornadas «Os venres na EMAO», que daban 
a coñecer a cultura que hai detrás de todos 
estes oficios tradicionais. A pesar de que as 
persoas que se formaron aquí se contan por 
miles, aínda hai moita xente que non pisou 

indefinidamente, por causa de baixas, re-
nuncias, finalización de contratos ou xubi-
lacións do persoal docente. Segundo o mes-
tre de debuxo Federico Fernández: «Non 
se debe xeneralizar, cada caso é diferente; é 
unha escola moi particular, pois non depen-
demos da Xunta como o resto de centros de 
ensino públicos e non hai listas de substitu-
ción para cada especialidade». Esta foi unha 
das causas da creación de MóvetEMAO, pla-
taforma formada por alumnado do centro 
para denunciar a ausencia de clases, ademais 
de poñer en valor a historia e a importancia 
que ten esta institución para Vigo. David 

Amoedo, alumno da EMAO durante 13 
anos e membro da devandita plataforma, 
confirma isto: «Houbo especialidades que 
chegaron a estar dous anos sen clase; un día 
tes un correo que di que as clases se cancelan 
indefinidamente». Malia que os estudantes 
non ven trazas de mellora, Ojea achega unha 
perspectiva máis optimista: «En 2017 os 
postos pasaron á oferta pública de emprego; 
por primeira vez en 130 anos, hai un per-
soal claro con postos indefinidos, aínda que 
non fixos, xa que aínda non se convocaron 
oposicións» e salienta que a suposta guerra 
entre o Concello e a EMAO non é tal, dado 
que o centro depende completamente do 
goberno local e se segue en funcionamento 
é grazas á vontade deste.

 reportaxe: Universal, popular e descoñecida 



Cando naceu foi outro máis entre o resto 
dos que había naquela casa, unha trintena 
de cánidos encadeados: cans vellos deita-
dos na lama e cachorros entre leña mollada. 
Lamentable. Este cadelo chegou ao refuxio 
cunha orella desfeita polas trabadas dos ir-
máns. Na guerra pola supervivencia vale 
todo. O noso amigo tardou en entender que 
podía entregar as armas, pois aquí ninguén 
o volvería mancar. Agora é un tunante aga-
rimoso que campa á espera dun fogar.

Experta en redes sociais

 Irene GARRIDO PATÓN 

POLDER

 DESDE O REFUXIO 

nunca no edificio. Pasear polos corredores 
é como visitar un museo: paredes e recun-
chos cheos de cadros, carteis, cerámica, 

esculturas, pezas industriais... Unha viaxe a 
través do tempo na que tradición e moder-
nidade van da man, onde podemos atopar 
desde Jerusalén conquistada: epopeya trágica, 
de Lope de Vega, nunha primeira edición 
de 1609 ata unha moto Yamaha feita con 
renda de palillos.

Hai un tempo visitamos a EMAO na com-
paña do escritor Domingo Villar, que am-
bientou boa parte da trama da súa última 
novela, O último barco (2019), entre aquelas 
paredes. Na aula de cerámica topamos cunha 
parella que viñera de Asturias para coñecer 
as localizacións do libro, coa consecuente 
sorpresa de ver alí ao autor. Resulta irónico, 
e tamén algo triste, que haxa xente de fóra 
que valore e queira coñecer este lugar, na-
mentres que gran parte da veciñanza non o 
pisou nunca.

 reportaxe: Universal, popular e descoñecida 

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

 VillaPeixinho  i   villapeixinho
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https://amovida.gal/domingo-villar-escribir-sobre-vigo-e-a-mina-forma-de-volver-a-casa/
mailto:villapeixinho%40gmail.com%20?subject=
https://www.instagram.com/villapeixinho/
https://www.instagram.com/garridopaton/
https://www.facebook.com/VillaPeixinho/


 HISTORIA DUNHA CIDADE 

que puxo despacho na rúa da Reconquista.  
Vigo é cidade proletaria, dinámica en todos 
os sectores, algo canalla, e activa nas loitas so-
ciopolíticas. Mais non esquezamos que aquí, 
desde que Juan Compañel imprimise os 
Cantares de Rosalía en 1863, se instalou a fac-
toría das letras galegas. Reivindiquémonos 
como cidade culta e templo de cultura.

Volvendo ao rego, Monterrey sacou libros 
que cruzan a historia da literatura galega, dos 
antigos até os modernos. Dese obradoiro saíu 
Nasce un árbore, de Mourullo, obra coa que 
se inauguraba a nova narrativa galega, na que 
participarían escritores ligados a Vigo como 
Carlos Casares, Camilo Gonsar, Xosé Luís 

Méndez Ferrín ou María Xosé Queizán. 
De entre as obras veteranas, editou a primeira 
peza teatral escrita en galego: Entremés famoso 

sobre a pesca no río Miño, de Gabriel Feixoo 

Araúxo. A data é de 1671, época decadente 
pra a nosa lingua. O escrito atopouno case 300 
anos despois Bouza-Brey, fedellando nos ar-
quivos da Biblioteca Nacional.

Semanas atrás, Tui (patria de Álvarez 
Blázquez) homenaxeou este título, de disputa 
inicial e concordia final entre galegos e por-
tugueses, cunha reedición. Entón chegou o 
olor da imprenta Monterrei (sic) cun vento 
que varreu a fronteira arraiana. Pois, como 
preguntou un pícaro ao seu avó nun debuxo 
de Castelao: «E os da banda d’alá son máis 
estranxeiros ca os de Madrí?».

MONTERREI, 
IMPRENTA 
E EDITORIAL
Todos os sentidos posúen o don de conser-
var recordos. Van dar no centro da vida pois 
re-cordis significa «volver pasar polo cora-
zón». Marcel Proust, nun coñecido tex-
to, deulle fama eterna ao olor da madalena 
fresca. Ao lelo, sentimos no olfacto ese ten-
ro intre. Dos anos infantís reteño o recordo 
do aroma a churros que encapotaba toda a 
Alameda. Quen nos dera gravalos pra sempre 
como unha cámara que capta as imaxes.

No solpor do século xv unha singular fra-
grancia invadía as estancias de Monterrei. 
A imprenta introducíase no noso país gra-
zas a esta vila arraiana. Dela saía o primeiro 
libro made in Galiza, cando xa Gutenberg 
daba herba na terra. Luís Viñas Cortegoso 
e Xosé María Álvarez Blázquez fundaron 
na nosa cidade a Editorial Monterrey (si, co 
nome á castelá). Velaí a cativa homenaxe ao 
revolucionario crisol das letras. O enderezo 
tíñao na rúa do General Aranda, hoxe de Pi 
i Margall, pouco despois da baixada pola rúa 
de Llorente que ourela o barrio do Cura.

Corría o 1950 e Vigo consagrábase como capi-
tal editorial. Nese mesmo ano nacera Galaxia, 

Historiador

 Xurxo MARTÍNEZ GONZÁLEZ 
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 as outras luces 

Escritor

 Ernesto IS 

Por favor, 
ténteo novamente 
máis tarde, 
AveLina Pérez

pensamento individual, anulando a posibi-
lidade de comunicación, aínda que, de xeito 
paradoxal, o espectáculo propicie o encon-
tro entre a platea e a escena. Precisamente, 
sobre as táboas do Ensalle, temos agora a 
oportunidade de á propia autora e direc-
tora da peza, xunto co intérprete Daniel 

Casquero. Por favor, ténteo de novo máis tarde 
conta coa iluminación de Pedro Fresneda, 
a composición musical de Ramón Raíndo 
e a montaxe de vídeo de Jesús Tejada. 
Unha proposta, con toda probabilidade, 
aceda, irónica, chea de denuncia e imaxes 
coidadas e potentes, tal e como acostuma 
a desenvolver, tanto na escrita como nas 
montaxes ao vivo, esta autora galardoada 
co Premio Abrente da MiT Ribadavia e co 
Premio Álvaro Cunqueiro para textos tea-
trais. «Que tal se nos miramos aos ollos?», 
propón. Fagámolo. Mirémola. Mirémonos.

#culturasegura #nonnoscanceles

AveLina Pérez, unha das figuras máis inte-
resantes da escena contemporánea do país, 
regresa ao Teatro Ensalle cunha nova pro-
posta: Por favor, ténteo de novo máis tarde; un 
intento, en palabras da autora, «de supervi-
vencia, de querer fuxir do ruído, de compar-
tir espazo sen ollarnos mentres morremos 
por facelo, de buscarme e de buscarte». A 
creadora asina unha dramaturxia arredor do 

Data e hora: venres 11, sábado 12 e domingo 13, 
ás 20.00 h.
Lugar: Teatro Ensalle.
Entrada: reserva de billetes en teatroensalle.com.
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Fotografía do espectáculo Os cans non comprenden a Kandinsky

https://teatroensalle.com/espectaculos/por-favor-tenteo-novamente-mais-tarde/?event_date=2021-06-11
https://www.instagram.com/ernestoszis/


TEXTO e fotos: PAULA CERMEÑO

A iescaladai estréase como deporte olím-
pico nos Xogos Olímpicos de Toquio 2020, 
que se celebrarán os dous meses vindeiros. 
O anuncio supuxo un pulo importante para 
unha actividade que xa contaba con moi-
tos adeptos na montaña e outros tantos na 
modalidade urbana cos rocódromos. Non 
é preciso ter pretensións profesionais para 
gozar da adrenalina por alcanzar a cima.

Carmen Pérez é presidenta de Montañeiros 
Celtas, o club con máis anos (79) e máis socios 
do montañismo galego. Está de acordo en 
que a escalada está a vivir un momento doce, 
pero lembra que a primeira onda de popula-
ridade do deporte chegou nos anos setenta, 
a década en que o club abriu un refuxio ao 
pé do monte Galiñeiro para practicar este de-
porte. «Nese momento tiñamos un concepto 
de escalada moito máis vencellado ao alpinis-
mo, que era unha das opcións para desfrutar 
dos outeiros, xunto con outras prácticas de-
portivas coma o barranquismo, o ciclismo de 
montaña, a espeleoloxía, o esquí ou o monta-
ñismo. Case todos practicabamos máis dunha 
disciplina nas fins de semana». Desde o re-
fuxio dos Celtas tocaron o ceo por primei-
ra vez escaladores que hoxe teñen renome, 
Chus Lago ou Secho López. Na devandita 
década, o Club Peña Trevinca instalou a súa 
propia gorida no Faro de Budiño, unha xiba 
rochosa que desobedece o propio nome que 
ten, no veciño concello do Porriño, onde se 
atopan algunhas das vías máis coñecidas da 
nosa provincia.

Ambos os dous clubs contan agora cun 
rocódromo para socios e imparten cursos 
para a rapazada no pavillón polideportivo 

CARA Á CIMA das Travesas e no campus universitario de 
Vigo, respectivamente, entre outubro e 
maio. Desde o Peña Trevinca, o presidente 
Carlos Garrido explica que o anuncio do 
Comité Olímpico Español (COE) os pillou 
preparados, e algúns dos seus alumnos for-
man agora parte do Equipo de Tecnificación 
de Escalada. Un exemplo é Araceli Vale, 

campioa galega de dificultade en catego-
ría absoluta con só 16 anos. O presidente 
tamén sinala a falta de instalacións axeita-
das para o adestramento profesional, coas 
que si contan cidades como as de Lugo ou 
Santiago. Na última década, fomos vendo 
como a escalada pasou de ser o pasatempo 
dun grupo moi específico de persoas a unha 
alternativa ao ximnasio con máis discípulos 
cada día. Para Garrido, «a escalada xa non é 
cousa de montañeiros, agora é unha activi-
dade deportiva máis», que engancha «pola 
oportunidade de superarse».

 Mapache, refuxio  
 de escaladores na cidade 
Media ducia de persoas calzadas en pés de 
gato buscan coa mirada o próximo agarre 
nas paredes verticais de Mapache, o boulder 

máis grande e o único de carácter comercial 
que dispoñemos na cidade. Catro muros ver-
ticais, de 4,5 m de altura, lixeiramente incli-
nados cara a adiante, invítannos a desafiar a 

 ACTIVIDADES DEPORTIVAS 

Raúl Refojos
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gravidade seguindo os agarres ancorados nas 
paredes. Cadaquén elixe a cor dos seus aga-
rres, que se corresponderá cunha graduación 
específica internacional: de 3 ata 8a.

Este centro de subida vertical é o proxecto 
persoal de Raúl Refojos que, tras 15 anos 
escalando en diferentes partes do mundo, hai 
cousa dun ano decidiu retornar á súa cidade 
natal para montar un centro no que reflec-
tir todo o aprendido. Canda el está Begoña 

Rodríguez, socia que se encarga da burocra-
cia do negocio. En referencia ao funciona-
mento do local, o dono explica que «Mapache 
é un ximnasio centrado no mundo da esca-
lada» no que, a diferenza dos demais que 
existen en Vigo, non é preciso ser membro 
dunha asociación nin estar federado para po-
der trepar polas súas paredes. O que si é reco-
mendable para empezar é asesorarse por un 
profesional, polo que o propio Raúl imparte 
cada mes un curso de iniciación de dous días, 
nos que adquirir os coñecementos básicos. A 
partir de aí, a práctica fai ao mestre.

Unha das principais vantaxes da escalada 
en boulder fronte á escalada en rocha é que 
o primeiro pode practicarse sen compañía, 
pois non son necesarias as cordas e os riscos 
minimízanse moito. Isto tamén implica que 
non é preciso contar con moito material, 
abonda con roupa deportiva e un calzado 
especial, os xa amentados pés de gato, que 
tamén é posible alugar en Mapache. Por ou-
tra banda, Refojos explica que a este centro 
acoden moitas persoas que despois acaban 
saíndo á montaña. «É o xeito de manterse en 
forma nos meses de chuvia, pois a escalada é 
un deporte moi explosivo e demandante, re-
quire unha práctica constante». Para o dono 
de Mapache, o aumento do interese na es-
calada xorde das pequenas satisfaccións que 
esta práctica ofrece. «A escalada ponte todo 
o tempo en apuros, pero dáche a posibilida-
de de saír deles; por iso é tan motivadora».

Ricardo Mella, 123  i  666 16 23 36 
mapacheclimbing.com  i   mapacheclimbingvigo 

 mapacheclimbing
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 Somos ciencia 

Xornalista

 Eduardo ROLLAND 

cinbio.es

Nas mondas das froitas, nas algas ou nas 
flores da mimosa hai compostos bioactivos 
con propiedades antioxidantes que se poden 
empregar en alimentación, cosmética ou 
medicina. O grupo EQ-2, dedicado á bioma-
sa e ao desenvolvemento sostible no Centro 
de Investigación CINBIO (cofinanciado con 
fondos FEDER), leva tres décadas investi-
gando como obter biomoléculas desde os 
residuos agroalimentarios aos forestais, pa-
sando polos de orixe mariña.

Este é o caso da alga Sargassum muticum, 
unha invasora xaponesa que compite coas 
especies autóctonas de Galicia por espazo, 
luz e nutrintes. Agora, grazas ao grupo EQ-
2, pasou a converterse nunha fonte de saúde: 

MOLÉCULAS 
SAUDABLES

«Destas algas obtemos compostos con pro-
piedades antioxidantes e antitumorais», ex-
plica a investigadora Noelia Flórez. Porque 
os  tecidos desta alga conteñen polisacári-
dos, compostos fenólicos, minerais, pro-
teínas, ácidos graxos, esterois, carotenos e 
vitaminas. Algúns deles non se atopan nou-
tras algas nin en fontes terrestres. «Tamén 
extraemos moléculas bioloxicamente activas 
da mimosa, que é unha especie de acacia e, 
polo tanto, unha planta invasora», asegura 
María Dolores Torres, outra científica 
do equipo  EQ-2 que coordina a catedrática 
Herminia Domínguez, que ten a certifi-
cación de referencia competitiva da Xunta 
de Galicia, ademais de recibir múltiples pre-
mios como recoñecemento á calidade das 
súas investigacións.

Os compostos naturais obtidos polo grupo 
EQ-2 extráense mediante procesos respec-
tuosos co medio ambiente, por procede-
mentos que non engaden reactivos químicos 
nin disolventes tóxicos. «Usamos un reactor 
que traballa baixo temperatura e presión», 
explica Torres. «Poderiamos equiparalo 
cunha ola a presión: poñemos en contacto 
a materia prima con auga e recuperamos 
biomoléculas activas presentes en froitas, 
verduras, algas, fungos,  tubérculos… ele-
mentos que podemos atopar no día a día».

Así que, ata coa materia máis modesta, 
como restos de algas, refugallos de froitas e 
verduras ou con plantas invasoras, o grupo 
de investigación EQ-2 do CINBIO consegue 
extraer moléculas saudables para nos mello-
rar a vida.

Algas vermellas da costa galega.
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«Necesitei toda unha vida para aprender a debuxar coma un neno». 

Pablo Picasso

Educadora infantil
 LOURDES TOMÉ 

Estudos recentes afirman que máis dun 30 % 
dos menores presentan algunha dificultade 
de aprendizaxe relacionada con trastornos 
do desenvolvemento, afectando a áreas fun-
damentais na etapa infantil. Por esta razón, é 
importante coñecer o labor da atención tem-
perá, primordial para evitar consecuencias 
que poidan aparecer se non se actúa nos 
primeiros anos de vida. Este tipo de inter-
vencións céntranse en potenciar as capaci-
dades do menor, para que consiga alcanzar o 
máximo nivel de integración con respecto aos 
seus semellantes.

Este mes, o centro  INQUEDANZAS  está de 
aniversario, facendo catro anos desde que 
se inaugurou. Inquedanzas está formado 
por un equipo especializado na intervención 
de pequerrechos, adolescentes e familias, 
ofrecendo ferramentas e estratexias para 
abordar as dificultades que se poidan pre-
sentar no desenvolvemento ou no día a día. 
O equipo está composto por profesionais 

Para mentes 
inquedas

de diferentes disciplinas como a logopedia, a  
terapia ocupacional, a psicoloxía educativa 
e sanitaria, a pedagoxía e o traballo social. 
Todo este labor é levado a cabo nun espazo 
no que priman a aprendizaxe, a saúde e a na-
tureza. Ademais, o persoal tamén se achega 
a fogares e centros educativos que soliciten 
as súas asistencias. Entre os servizos que se 
ofrecen, destacamos o asesoramento psico-
pedagóxico para escolas infantís e a forma-
ción para familias e profesionais especializa-
dos na rapazada.

Actualmente está aberto o prazo de inscri-
ción para as actividades do verán. Para o  
vindeiro curso, 2021-2022, preparan un pro-
grama de apoio emocional e fortalecemento 
familiar. Un espazo para o aproveitamento 
das capacidades en potencia.

Lugar de Albarín (Atios), 1, baixo (O Porriño) 
683 30 83 52 / 986 65 85 32  i  inquedanzas.org 

info@inquedanzas.org  i   inquedanzas
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Na axenda de amovida.gal 
podes consultar estes e 
outros eventos para peque-
rrechos en Vigo .

Hai moitos anos, veu da pro-
fundidade dos mares unha 
serea chamada Mariña, que 
lle contaba ao fillo mitos e 
lendas dos seres que poboa-
ban o fondo do mar. Raquel 
Queizás recupera o tesouro 
de mariña, os seus contos, 
para nós.

Data e hora: venres 4, 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 886 26 77 59.

A HORA DOS CONTOS: 
MARIÑA

Periquiño é un rapaz que 
anda sempre na procura de 
tesouros, buscando por aquí 
e por acolá e, madía leva, al-
gún encontra de cando en 
vez. Da man de Vero Rilo, es-
tamos ante un espectáculo 
que combina contos e xogos 
noutrora cotiáns, pero que 
hoxe xa non o son tanto.

Data e hora: sábado 5, ás 12.00 e 
ás 13.00 // Biblioteca Pública Juan 
Compañel // Prezo: gratis // Idade 
recomendada: a partir dos 4 anos // 
Duración: 30 minutos // Inscrición: 
presencial ou chamando ao teléfono 
886 12 04 45.

E A TI... 
QUE CHE CONTABAN?

As aventuras dun príncipe que ansia levar roupa de cor rosa, 
dunha princesa que pretende ser pirata e dun feixe de ani-
mais que buscan rachar cos estereotipos de xénero. Un conto 
cunha chea de personaxes aos que lle dá vida César No.

PRÍNCIPES ROSAS E PRINCESAS PIRATAS

Data e hora: mércores 19, ás 12.00 // Lugar: Biblioteca Pública Juan Compañel // 
Prezo: gratis // Idade recomendada: a partir dos 4 anos // Inscrición: presencial 
ou chamando ao teléfono 886 12 04 45.

Data e hora: mércores 23, ás 17.30 // Lugar: Museo Liste // Prezo: 1,00 € // Idade 
recomendada: todos os públicos // Duración: 60 minutos // Inscrición: previa 
solicitude, no enderezo electrónico recepcion@museoliste.org  ou chamando ao 
teléfono 986 24 46 98.

O lume é o elemento da natureza que sempre produciu atrac-
ción e misterio. Perigoso e fascinante a partes iguais, prota-
goniza diversas celebracións que lle atribúen un poder pu-
rificador. Estamos ante a ocasión de coñecer estas festas, 
facendo especial fincapé nas orixes, o sincretismo e os ri-
tuais do San Xoán.

AS FESTAS DO LUME: SAN XOÁN E OUTROS RITUAIS

Data e hora: ata o 25 de xuño // Lugar: Establecementos do Calvario e Biblioteca 
Pública Neira Vilas // Prezo: gratis // Idade recomendada: dos 6 aos 13 anos // 
Inscrición: a papeleta de participación poderase conseguir na web, na sede da 
ACECA (San Roque, 109, interior, local 14) ou nos establecementos participantes.

Xincana na que os pequerrechos deben percorrer unha serie 
de establecementos pola zona do Calvario, respondendo ás 
cuestións espalladas entre os comercios participantes, e de-
positar a papeleta homologada nunha urna instalada na sede 
da Asociación de Comerciantes e Empresarios do Calvario 
(ACECA) para entrar no sorteo de diversos agasallos.

LETRAS GALEGAS, QUEN TRAS ELAS?
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Hai pouco tiven o pracer de coñecer o único 
centro certificado no método Montessori de 
Vigo, que cubre todas as etapas educativas, 
de 0 a 16 anos. Un colexio en que o modelo 
de aprendizaxe está baseado na pedagoxía 
da educadora italiana Maria Montessori.  
 ELEVEN SCHOOL  brinda para os rapaces 
un espazo diferente de aprendizaxe respec-
tuosa. As educadoras imparten os contidos 
curriculares, observan, avalían e están ao 
servizo das necesidades do alumno.

Matamá, o balcón de Vigo, ofrece unha con-
torna inmellorable para este centro cuxo 
interior namora nada máis ver a entrada, 
onde se aparcan as botas e as zapatillas e se 
penduran os abrigos. De aquí pasamos a un 
conxunto de aulas espazosas, ben iluminadas 
e cun feixe de materiais colocados á altura 
da cativada. A autonomía é primordial para 
que o neno non dependa do adulto. Desde o 
equipo directivo, Cristina Pereira apunta que 
o centro está certificado como colexio bri-
tánico, con profesores nativos en inglés que 
acompañan ao alumnado no día a día.

A entidade está adherida á gratuidade para 
os segundos fillos e sucesivos que ofrece a 
Xunta. As matrículas están abertas e os inte-
resados poden achegarse a coñecer as ins-
talacións e afondar nesta metodoloxía.

montessori 
no balcón

Rúa de Xirona, 8; rúa de Urzáiz, 108 
986 95 16 98 / 699 88 83 82 / 628 17 89 92 

vigo.independencia@kidsandus.es 
vigo.urzaiz@kidsandus.es  i   kidsandusvigo

Camiño Real (Matamá), 10  i  672 07 77 80 
info@elevenschool.com  i  elevenschool.com

 montessorivigo

totalmente en inglés. O ensino está orienta-
do en función da idade de cada estudante. 
Os nenos verán reflectidas circunstancias, 
inquietudes e intereses do seu día a día en 
grupos reducidos e na compaña de diferen-
tes personaxes cos que se poden identificar.

En Vigo temos a sorte de contar con dúas su-
cursais de Kids&Us, que neste momento es-
tán en pleno proceso de matriculación. Unha 
boa oportunidade para aprender inglés baixo 
un método amable e eficaz.

inglés, 
naturalmente
Botando a vista atrás, recordaremos que 
para aprender inglés primeiro aprendemos a 
ler e escribir, despois aprendemos a escoitar 
e por último, no mellor dos casos, a falar, pero 
con escasa fluidez. Isto é como poñer o ca-
rro diante dos bois, xa que o modo natural de 
adquirir unha lingua, tal e como a aprende un 
meniño ao longo dos primeiros anos de vida, 
é a secuencia de escoitar, entender, falar, ler 
e escribir. Por que os centros  KIDS&US  son 
referencia na aprendizaxe de inglés para ne-
nos de 1 ano en diante? Pois por unha infalible 
metodoloxía baseada no proceso natural de 
adquisición da lingua materna.

En Kids&Us os rapaces aprenden a falar 
a través do xogo en sesións dinámicas e 

mailto:vigo.independencia%40kidsandus.es?subject=
mailto:vigo.urzaiz%40kidsandus.es?subject=
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https://elevenschool.com/
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 TENDENCIAS 

Correctora literaria 

e redactora de contidos

 ESTELA GÓMEZ 

«Eu tamén podo facer iso coas mans». Esta 
é a premisa que levou á viguesa Olalla Lojo 
a iniciar unha marca de seu: iMisocoi 
iDesigns,i que asina pezas únicas coas que 
materializa as propias emocións. O soporte 
que escolleu para lles dar forma ás ideas foi 
o da cerámica, arte ancestral que nos achega 
ás orixes a través dunha viaxe en torno ao 
obxecto, fornecéndose nunha idea abstracta 
ata concretarse no obxecto grazas á maxia 
do modelado manual.

Tras licenciarse en Belas Artes pola 
Universidade de Vigo, Olalla marchou 
estudar fotografía a Cataluña, na escola 
Barcelona Centre D'Imatge, facendo desta 
disciplina a súa primeira actividade profe-
sional. O afán por explorar distintos sopor-
tes levouna a formarse en diferentes oficios, 
como a patronaxe. Finalmente, foi na Escola 
Municipal de Artes e Oficios (EMAO) onde 
se decantou pola serigrafía manual e, abo-
fé, pola cerámica que deu no que hoxe é 
Misoco, un nome de fonética agradable que 
vén do xogo entre dous termos: a primeira 
vén da referencia á señorita na fala inglesa, 
miss; namentres que a segunda se refire á im-
portancia do espazo baleiro, do oco. Misoco 
Designs ofrece pezas de autor para o fogar e 

UNHA VOLTA 
AO OBXECTO

a restauración, con deseños que se inspiran 
en liñas suaves e puras, nas texturas e nas 
formas orgánicas. Pezas delicadas e liviás que 
proxectan harmonía e sensacións agradables 
para os sentidos. Estamos ante unha desas 
marcas comprometidas coa produción a pe-
quena escala, apostando pola proximidade e 
porque cada obxecto sexa unha peza única.

Para lles botar un ollo ás vaixelas, aos va-
siños rosas, aos saleiros e pementeiros e ás 
garras de oso que conforman o catálogo de 
cores e formas de Misoco, podemos visitar 
a web misocodesigns.com. Mais para sen-
tir o tacto da arxila, o mellor é achegarse ao 
obradoiro que Olalla abriu recentemente no 
número 37 da rúa da Ferrería, onde se po-
den ver as pezas ao vivo, coñecendo á artesá 
que as asina. Apostemos pola artesanía de 
Galicia e enchamos as nosas mesas de cu-
lleres, pratos, cuncas... De pezas que nacen 
dunhas mans para chegar ás nosas.
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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

MULLERES E CÍES

 Ángela Lorenzo 
 dangytt
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