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 Un paseo de película 



https://www.depo.gal/rias-baixas-film-fest


 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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Que o cinema galego mantén a saú-
de é algo que se confirma tirando da 
memoria recente, pois nos últimos 
tempos puidemos ver nas salas títu-
los tan variados como 9 fugas (Fon 
Cortizo, 2020), A illa das mentiras 
(Paula Cons, 2020), Cuñados (Toño 
López, 2021), Lúa vermella (Lois 
Patiño, 2020), Nación (Margarita 
Ledo, 2020), Olvido e León (Xavier 
Bermúdez, 2020) ou Ons (Alfonso 
Zarauza, 2020). 

A variedade temática, os diversos 
xéneros e públicos obxectivos, e 
as diferentes formas de contar son 
síntomas de que o audiovisual do 
país está a facerse grande, algo que 
tamén se ve nas series que conse-
guen cativar público alén do noso 
territorio, con éxitos como 3 cami-

ños (Ficción producciones), El des-

orden que dejas (Vaca Films), Fariña 
(Bambú Producciones), ou O sabor 

das margaridas (CTV), conseguindo 
esta última converterse nunha das 
series de fala non inglesa máis vis-
tas en Inglaterra e Irlanda.

Sen dúbida, os festivais de cine 
contribuíron á explosión do sector 
axudando a facer visible o traballo 
dos cineastas, creando redes entre 
os profesionais e dotando de pres-
tixio á creación galega. Á volta das 
próximas datas temos un feixe de 
citas con festivais cinematográfi-
cos para todos os gustos, unha boa 
oportunidade para a inmersión 
neste eido onde nos podemos cru-
zar con novas promesas, profesio-
nais que ostentan premios Mestre 
Mateo, algún premio Goya… E, 
quen sabe, italvez un futuroi 
iÓscar?i

 EDITORIAL 

https://amovida.gal/o-director-vigues-fon-cortizo-presenta-9-fugas-en-xixon/
https://amovida.gal/a-comedia-galega-cunados-estrease-este-venres-en-cines/
https://amovida.gal/critica-de-lua-vermella-o-ultimo-filme-do-vigues-lois-patino/
https://amovida.gal/margarita-ledo-hai-menos-dunha-decada-en-ningunha-sala-entraba-unha-pelicula-en-galego/
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 ollo ao dato 
iEstamos de aniversario!i Hai tres anos 
botaba a andar o primeiro exemplar desta 
revista en papel, irmá máis nova da axenda 
dixital que se pode visitar en amovida.gal. 
Para celebrar o lanzamento deste número, 
o mércores 15 convidamos a un festexo na 
Fundación Sales (avenida de Europa, 52), 
con música en directo, proxeccións e un 
brinde connosco. Esperamos por vós!

iA cinefilia viguesai agrúpase na Vía 
Norte. O mércores 8, despois de ano e me-
dio pechados, os Multicines Norte volven 
abrir con melloras no tocante á imaxe. Moi 
pretiño, o xoves 30 inaugúrase o Centro 
Comercial Vialia, cuxo interior alberga 11 
salas de Yelmo Cines.

iAmarali volve á nosa cidade o sábado 25. 
Sabemos a data, pero aínda non sabemos o 
lugar. Volveremos ao magnífico Auditorio 
de Castrelos?

iQue pasa, freaks?i O Ministerio 
do Cinema Freak, programa que Lady 

Reference presenta desde xaneiro na can-
le de YouTube do Galician Freaky Film 
Festival ultima a segunda temporada. Saúde, 
terrícolas!

Hai 55 anos entregábanse as primeiras cha-
ves das vivendas de protección oficial do 
Polígono de Coia, cuxas obras se iniciaran 
un ano antes baixo o financiamento da Caixa 
de Aforros Municipal de Vigo. Se cadra non 
viña mal algo similar nestes tempos…

 Efeméride 
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https://es.calameo.com/read/005975160381a6dd1a3f6
https://es.calameo.com/read/005975160381a6dd1a3f6
https://amovida.gal/axenda/
https://amovida.gal/axenda/
https://amovida.gal/
https://multicinesnorte.eu/
https://amovida.gal/amaral-reinventase-e-convence-en-formato-duo/
https://www.youtube.com/c/GalicianFreakyFilmFestival
https://www.youtube.com/c/GalicianFreakyFilmFestival
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 viguesa do mes 

«IGUAL HAI QUE ABORDAR OS TEMAS 
DE MANEIRA MENOS MORBOSA»

texto: tamara novoa fotos: PABLO VÁZQUEZ

iQuedei con Noemí Chantadai (Vigo, 

1982) no Café Uf, que por fin volveu 

abrir. Sentamos ao fondo do primeiro 

andar aproveitando unhas raiolas de 

sol. Ao son dunha música cubana, ca-

sualmente acaida, pois a directora estivo 

algún tempo vivindo na illa caribeña, 

onde acudiu á Escuela Internacional de 

Cine y Televisión de San Antonio de 

los Baños (EICTV), experiencia que a 

deixou marcada. A sensibilidade que ten 

esta cineasta nótase nos seus filmes, mais 

tamén na súa fala, firme e pausada.

A túa curtametraxe Xoves de Comadres 

recibiu moitísimos premios, coma o 

Mestre Mateo. Esperabas tal éxito?

Para nada, é un traballo moi persoal, a miña 
nai era coidadora e eu quería reivindicar ese 
traballo. De feito, cando o rematei deille un 
visionamento e pensei que igual non resul-
taba moi entendible para a xente que non 
estivese relacionada co mundo da xeriatría, 
e moito menos fóra de Galicia. Fun a pri-
meira sorprendida pola chamada do Festival 
de Málaga. Houbo xente que me escribiu ou 
se achegou a min comentándome que a cur-
ta lles recordaba ás súas propias avoas e caín 

na conta de que os males da vellez son algo 
máis univer sal do que eu pensaba.

Talvez parte dese éxito radica en que é 

un tema que precisaba ser tratado, non 

che parece?

Exemplos xa había, pois a xente maior apa-
rece noutras historias. Das cousas que máis 
se destacaron da peza é que se trata dun 
traballo sutil, pois non pretende amosegar 
na ferida, a idea era retratar o tema dunha 
forma moi digna. Igual iso é o que fai falta: 
abordar os temas de maneira menos morbo-
sa e sensacionalista, buscando menos que se 
bote a lagrimiña.

Esta foi a túa primeira incursión na fic-

ción. Quedarás neste eido ou logo volve-

rás ao terreo do documental?

O que me interesa é a historia e logo busco a 
forma de sacala. De feito, Xoves de Comadres 
ía ser un documental, botei un par de sema-
nas nunha residencia con persoas con ini-
cios de Alzhéimer, e démonos conta de que 
ía ser bastante prexudicial para unha per-
soa que se atopase nesa situación meter un 
equipo de traballo na súa vivenda. Dándolle 
unha volta, decidimos levar todo iso a fic-
ción. Pero unha ficción limpa, con poucos 
artificios. Ao inicio da curta non sabes se o 
que estás mirando é realidade ou ficción.

Noemí Chantada

https://www.facebook.com/cafeufnegrasombrablues
https://amovida.gal/noemi-chantada-o-sector-cultural-non-esta-sendo-tratado-de-maneira-xusta/


«O cine 
pequeno existe, 
representa 
e precisa 
respaldo para 
saír adiante»
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 VIGUesa DO MES: noemí chantada 

Despois dunha tempada como traba-

lladora no sector audiovisual, fundas 

Islandia Producciones canda Óscar 

Pardo. Por que deches este paso?

Levabamos máis de trece anos facendo tra-
ballos para outra xente, cousa que está ben, 
pero chegou o momento en que nos ape-
tecía contar cousas de xeito máis persoal e 
traballar á nosa maneira.

Como foi ese camiño?

Moi guai. Traballamos arreo, porque ser au-
tónomos é unha tolemia, pero iso tamén ten 
vantaxes: poder definir as pautas de como 
queres facer un traballo fai que te poidas ro-
dear de xente coa que estás a gusto. Neste 
sector é moi difícil diferenciar entre a vida 
persoal da profesional, porque se lle dedican 
ao choio moitas horas, fins de semana, sacri-
fícanse vacacións… Así que 
é básico sentirte plenamen-
te cómoda co que fas.

Este mes arrancan va-

rios festivais de cine 

pola contorna. Parece un 

bo síntoma...

Agora mesmo Galicia é un 
territorio de referencia no 
audiovisual. É un sector 
que nos está representan-
do, ademais en formatos diferentes. Desde 
traballos vangardistas e experimentais ata 
filmes e series máis comerciais que se están 
movendo en plataformas por todo o mundo. 
É unha forma de identidade que merece ser 
valorada. Penso que os festivais axudaron 
moito a que se puidese xerar esta escola da 
que agora están saíndo traballos que están 
percorrendo o mundo.

Como é vivir do audiovisual?

Reivindico unha forma de traballar con or-
zamentos máis grandes. E iso, ás veces, ten 
que saír das administracións. Non estou 

chorando por cartos, non penso que o au-
diovisual teña que vivir da subvención, pero 
si que creo que debería estar respaldado por 
medidas de axuda á cultura que non sempre 
se dan. Para que o público vaia ás salas hai 
que poñerllo fácil e non sempre o é. Así que 
non, vivir do audiovisual non é sinxelo, e 
menos dun audiovisual máis pequeno. As 
produtoras máis grandes teñen formas máis 
industriais, pero o cine pequeno tamén exis-
te, tamén representa e tamén precisa respal-
do para saír adiante.

Está a mudar na sociedade galega a per-

cepción do audiovisual de noso?

Sinto que ese prexuízo xa non existe, porque 
hai cine de todos os tipos. Desde cine máis 
intimista, ata cinema de acción ou de terror. 
Hai un pouco de todo. Ao haber máis oferta, 

creo que hoxe hai menos 
posibilidades de que alguén 
diga que non lle gusta o ci-
nema galego, pois non hai 
un só cinema galego, hai 
moita máis variedade que 
noutrora.

Como é ser muller no 

audiovisual, porque non 

hai moitas, ou?

Non, non hai. Supón ter 
orzamentos máis pequenos e verte limitada 
á hora de contar certas historias, porque vas 
ter que facelo desde a precariedade na maio-
ría dos casos. Alén diso, nunca ninguén me 
vetou por ser muller, aínda que si que se 
sorprenden e miran o teu traballo con lupa. 
O noso labor é demostrar que o podemos fa-
cer exactamente igual que calquera.

Antes de iniciar as gravacións, aproxí-

maste moito ás persoas que queres retra-

tar. Non é emocionalmente esgotador?

Se quero retratar unha historia que conte 
unha forma de vida que non teña que ver 

«Hoxe hai menos 
posibilidades 
de que non guste 
o cinema galego, 
pois hai moita 
variedade»

https://somosislandia.com/?fbclid=IwAR0GaxtNB0yU3I1NWnZ91SlwaTsIL8oyA16mFipxozxCVJSZ8nNdNMKFOz8
https://amovida.gal/oito-festivais-da-provincia-amosaran-o-mellor-do-audivisual-galego-no-que-resta-de-ano/
https://amovida.gal/oito-festivais-da-provincia-amosaran-o-mellor-do-audivisual-galego-no-que-resta-de-ano/
https://amovida.gal/oito-festivais-da-provincia-amosaran-o-mellor-do-audivisual-galego-no-que-resta-de-ano/
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coa miña é necesario achegarse. Nunca con-
seguirás saber ao cen por cento como se sen-
te a persoa, pero se non te achegas quedas na 
primeira capa da cebola. Si que esgota. Levo 
chorado a mares, pero tamén é a parte que 
máis me gusta, con diferenza.

Para o documental A muller invisible, 

onde retratas mulleres da prostitución, 

foi difícil atopar testemuñas que se pu-

xesen ante a cámara?

Achegueime a Médicos do Mundo, que en 
Vigo teñen un grupo dedicado a tratar a 
prostitución; comenteilles o que quería fa-
cer e empecei acompañalos nas saídas. Esas 
mulleres, de entrada, dicían que estaban ben 
e que o facían porque querían, pero se con-
versabas con elas un anaco axiña vías outras 
cousas. Ao final botei dous anos sen rodar, 
saíndo con eses médicos, e eu mesma fíxen-
me voluntaria. Pasado un tempo, pensei 
que o relato que esa mulleres me contaban 
era necesario que o coñecese máis xente. 
Empecei por falar do tema coas rapazas coas 
que tiña un pouco máis de confianza, e moi-
tas dicíanme que non lles importaba que re-
xistrase as súas voces cunha gravadora, pero 
non querían que se lles vise o rostro. A idea 
que eu quería plasmar era que non teñen 
nada do que avergonzarse; invisibilizalas se-
ría ir en contra desa idea. Decidín esperar, 
ata que un día apareceu Luísa que, cunha 
visión parecida á miña, dixo que si.

Cal foi a reacción desas mulleres ao ve-

ren o documental?

A reacción case sempre era que a peza tiña 
que resultar máis crúa, que pasan cousas 
máis duras do que se vía aí. O que me gustou 
foi que se sentisen tan representadas como 
respectadas.

E cal foi a reacción da túa nai ao ver 

Xoves de Comadres?

Un pouco a mesma. Dicíame que ás veces 
sufrían máis do que se vía aí. Había unha 
cousa que me sorprendía sempre que a 
acompañaba: a tenrura que tiña coas persoas 
ás que atendía. Nun ambiente que ás veces 
pode resultar hostil, con persoas ás que lles 
custa moito pensar que precisan axuda… e as 
coidadora séguenlles tendendo a man. Penso 
que é vital, porque é a maneira de que non se 
degraden os derradeiros graos de dignidade.

 VIGUesa DO MES: noemí chantada 

https://amovida.gal/la-mujer-invisible-de-noemi-chantada-unha-curta-viguesa-contra-a-prostitucion/


 street photo 

Fotógrafo documental

 FELIPE CARNOTTO 

iRefugees Welcomei

Hai anos percorría canda outro compañeiro os 
campos de refuxiados de Europa. Hoxe, milleiros 
de afgáns vense na obriga de fuxir. Que non que-
de no esquecemento. Na foto, o cine de verán no 
campo de refuxiados de Calais, Francia. Ano 2016.
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https://www.instagram.com/felipecarnottophoto/


Sección patrocinada pola Secretaría 

de Política Lingüística da Xunta de Galicia.

María Xosé Porteiro está escribindo...

Capítulo 4

Ás 13:30 inda é cedo para xantar en Vigo, pero un estómago berlinés xa leva un anaco bo ruxindo de fame. Así que 
pedín consello culinario a un home que me recordou a Walter, o meu querido profesor de bioloxía. Recomendoume 
unha taberna da rúa de Elduayen chamada A Mina e podo asegurar que acertou. Logo deambulei pola cidade sen 
apenas pensar en Otto, a súa curta mensaxe de despedida e a misión que me trouxera até aquí. 

Ás 18:00 sentei a tomar café nunha das terrazas da praza da Constitución, saquei o caderno e tomei uns apunta-
mentos rápidos. As pistas agochadas nos edificios déranme algunhas claves, pero inda albergaba varias incógni-
tas. Unha era a data do encontro. Sería hoxe o día elixido? Estaba disposta a achegarme ao edificio Simeón todas 
as tardes á hora indicada. Tampouco coñecía a identidade do meu contacto, pero asumín que a persoa enviada 
por Otto sabería recoñecerme a min. 

Media hora antes das 19:02 pedín a conta, e pouco despois xa estaba apostada nunha das columnas do edificio. 
Un saxofonista de cabelo louro tocaba a poucos metros, baixo a estatua do Sireno, e intimamente agradecín 
comprobar que non o facía nada mal. Botei unha primeira ollada a esquerda e dereita: a Porta do Sol non parecía 
demasiado concorrida, pero a rúa do Príncipe bulía de xente. Mentres agardaba, pasaron fronte a min decenas 
de transeúntes silandeiros, parellas vellas e novas, dúas nais a empurrar carriños de bebés e un grupo de ado-
lescentes alborotados… A todos os acompañei un treito buscando en van un sinal cómplice. Apoiada na columna 
oín, por enriba do saxofón, as sete badaladas nas campás da Concatedral. 

Volvín mirar arredor e atopei os ollos dun home vestido con chaqueta gris. Non o vira chegar pero, sentado nun 
banco próximo, aquel home non deixaba de fitarme. O saxofonista fixo unha pausa e a cidade pareceu deterse 
sen a música. Consultei o reloxo: 19:01. 

–Perdón, filla –sacoume da concentración a voz dunha anciá que cargaba unha bolsa de compra en cada man. 

Apartei para deixala pasar e a vella deu un par de pasos cara ás escaleiras mecánicas que ascendían á parte alta 
da zona vella. Logo pousou as bolsas no chan, tomou aire, deu outros tres ou catro pasos e deixou as bolsas 
outra vez no piso. Era evidente que lle pesaban demasiado. 

–A onde vai? –pregunteille.

–Vivo xusto aí –respondeu a anciá, e sinalou o final do primeiro tramo de escaleira mecánica.

–Aí? –preguntei, para confirmar que se refería ao primeiro portal.

Mirei o reloxo e confirmei que era a hora: as 19:02. Podía carrexar as bolsas da vella e estar de volta no Simeón 
en menos de medio minuto.

Mirei aos lados. Por todas as direccións se movía alguén, pero soamente o home de gris semellaba reparar en min.

Fíxenlle un xesto para pedirlle unha tregua e, cunha bolsa en cada man, encamiñeime ás escaleiras mecánicas.

–Grazas, bonita –musitou aliviada a vella, vindo tras de min.

As bolsas pesaban máis do que eu esperaba, pero empecei a subir os chanzos de dous en dous. Ao chegar 
arriba, volvinme. 

A anciá continuaba na beirarrúa, aos pés da escaleira mecánica. 

–Non sobe? –pregunteille.

Ela negou coa cabeza.

–Viel glück–dixo, desexándome sorte, e desapareceu.

Desconcertada, botei unha ollada no interior das bolsas. Atopei roupa escura, cordas, un pasamontañas, dúas 
pistolas, munición, explosivo plástico, unha palanqueta pequena, un temporizador… 

Aquelas bolsas contiñan todo o que eu precisaba para acadar a miña misión.

Domingo Villar

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

https://twitter.com/domingovillar


«Ás veces ía pola noite 
a pintar, porque polo 
día cada veciño que 
pasaba poñíase a falar 
comigo e, aínda que 
a min me facía moi-
ta ilusión, non había 
xeito de avanzar…», 
asegura o autor. Por 
outra banda, é moi-
to máis sinxelo que 
apareza a inspiración. 
David deixou que os 
sentimentos e as lem-
branzas se formasen 
sobre o muro que o 
viu medrar. No medio, 
o seu lar tal e como o 
lembraba. A un lado, 
un representante das 
ducias de gatos que po-
boaban a zona. Na ou-
tra beira, el mesmo da 
man do irmán e os me-
llores amigos. Nunha 
esquina, por petición dun veciño, a bruxa do 
barrio. E no medio, unha lúa e un sol que nos 
lembran que non hai luz sen escuridade.

«Neste barrio tíñamos toda a liberdade para 
crecer ceibes, pero tamén para ir polo mal 
camiño…», asegura David. Por moito que 
un intente ser positivo e lembrar o bo da 
infancia, os recordos tristes tamén están aí. 
E máis nun barrio marxinal no Vigo dos 90 
no que a droga facía estragos, levando por 
diante moita mocidade. Entre eses mozos, o 
irmán de David. Luces e sombras dun ba-
rrio que avanza fachendoso cara a un futuro 
máis xusto, pero que tampouco quere es-
quecer o pasado. E para lembrar, aí queda a 
obra de David Lorenzo, testemuña dun pa-
sado próximo desde un recuncho da cidade.

A obra da que falamos hoxe probablemente 
non sexa a máis recoñecida do programa mu-
nicipal Vigo, cidade de cor. Non foi realizada por 
un afamado artista internacional nin tampou-
co está localizada nun lugar moi concorrido. 
No entanto, estou convencido de que se trata 
da obra con máis carga emocional de todas. 
O creador deste mural é iDavid Lorenzo,i 
que debe de ser dos pouquísimos artistas 
que non cursou solicitude para participar no 
proxecto nin foi chamado polo Concello, se-
nón que foi a propia veciñanza do barrio de 
Ribadavia a que se encargou de que fose el e 
non outro o que pintara este muro. A razón é 
sinxela: o artista botou a infancia na casa que 
había detrás desa parede. De sempre foi un 
apaixonado do debuxo, e de rapaz foi a unha 
academia de pintura emprazada no mesmo 
barrio. Cando xurdiu a idea de facer aquí un 
mural que servise como colofón para as obras 
de humanización que revitalizaron a con-
torna, o barrio tiña claro quen tiña que ser 
o encargado.

Facer arte urbana no barrio en que creciches 
ten aspectos positivos e negativos. Por un 
lado, tardas moito máis en poder rematalo: 

 GRAFFITI 

Fotógrafo documental

e xestor cultural

 JUAN TEIXEira 

VIGO, 
CIDADE DE COR: 
David Lorenzo
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https://ciudaddecolor.vigo.org/
https://www.instagram.com/juan_teixeira_/


 street photo 

O mural sitúase no barrio de ribadavia, na contorna da rúa de Pizarro.

https://goo.gl/maps/CQpVrTh8vcBTFbC27
https://www.cctravesia.com/torneo-travesia-master-chess/
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TEXTO e fotos: PAULA CERMEÑO

Nun ano cheo de limitacións, precisamos 
de novas emocións á hora de comer. Para a 
nosa alegría, o coronavirus non conseguiu 
dobregar o espírito emprendedor de moitos 
hostaleiros que lanzan a súa proposta esqui-
vando vagas, restricións e anormalidade.

 Sibuya Urban Sushi Bar 
Do paso de peóns máis concorrido e coñeci-
do do mundo colle o nome esta cadea de res-
taurantes leonesa que conta con dúas ducias 
de locais espallados por España, o último 

APERTURAS 
PARA TODOS 
OS GUSTOS

deles na nosa cidade. Do trafego de Toquio 
apenas collen o nome, xa que este urban sus-

hi bar se define como «un lugar tranquilo», 
cuxo local luminoso, amplo e de atmosfera 
zen convida ao sosego. A oferta culinaria 
está baseada na cociña nipoa, pero adaptada 
ao padal occidental. Case un cento de pratos 
conforman unha extensa carta pensada para 
sorprender a neófitos e iniciados no sushi, a 
súa especialidade, que destaca pola calidade 
da materia prima mariña e o sorprendente 
punto cremoso no arroz. Que ninguén es-
pere sinxeleza nestes pratos, pois aquí todo 
ten un extra, ben sexa a través dunha salsa 
cebichada, un toque picante, crocante, ou un 
contraste doce, por iso Ángel Luis Díaz, di-
rector de mercadotecnia da cadea, declama 
convencido que «hai persoas ás que non lles 
gusta o sushi, pero a todas lles gusta Sibuya». 
Ademais dos coñecidos roliños de arroz e 
peixe cru, tamén atopamos ensaladas de al-
gas, baos recheos de cangrexo ou lagostino e 
fumegantes cazoliñas de noodles.

 Por onde empezar 
Se é a túa primeira vez comendo con palillos, o 
menú «Sibuya Experience» pode ser unha boa 
porta de entrada á cociña da terra do Sol Nacente. 
Este menú degustación está composto por ensa-
lada de algas wakame, sushi de salmón en tempu-
ra bañado en salsa lixeiramente picante, o surtido 
«Top Sibuya» (composto polas seis variedades 
de sushi máis populares do restaurante), unha 
sobremesa e un chopo de sake, unha augardente 
xaponesa con base de arroz. Prezo: 22,90 €

 La Entreplanta del 13 
No centro neurálxico do tapeo vigués, a 
zona vella, abriu en marzo un local diáfano 
de xanelas amplas no que degustar produto 
galego tradicional cociñado con técnicas e 

Praza de Compostela, 1  i  sibuyaurbansushibar.com 
 sibuya_urban_sushi_bar

https://sibuyaurbansushibar.com/
https://www.instagram.com/sibuya_urban_sushi_bar
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combinacións contemporáneas. Ofrece dous 
tipos de experiencias con cartas e espazos in-
dependentes: a planta baixa e a terraza están 
pensadas para picar con amigos, uns tacos 
de polbo, unha gyozas de galo celta ou unha 
ración de fish and chips. Na planta de arriba 
os espazos agrándanse e, entre fotografías da 
nosa ría, o menú vólvese máis tradicional, 
con primeiro prato, segundo prato e sobre-
mesa, sen perder a esencia de tradición ac-
tualizada e con matices de alta cociña que de-
finen este novo restaurante; que ten ademais 
un dos horarios máis convenientes da zona, 
pois está aberto sábados e domingos, tanto 
para xantares como para ceas, uníndose á es-
casa oferta para os vermús e as xuntanzas do 
último día da semana.

 Por onde empezar 
As elaboracións e combinacións que se ofrecen 
no entresollado que alberga o negocio poden re-
sultar impredicibles para os nosos padais, por iso 
Álex Falcón, xefe de cociña, suxírenos un menú 
cos seus pratos favoritos da carta, no que cap-
tar toda a esencia dos seus fogóns. De primeiro, 

Rúa do Carral, 13, baixo dereita  i  986 24 89 70 
laentreplantadel13.com  i   laentreplantadel13

Rúa de Rosalía de Castro, 48  i  986 59 56 89 
laurbanaburgerbar.com  i   laurbanaburguer

zamburiñas coroadas con millo crocante; de se-
gundo, atún vermello glaseado acompañado de 
cacahuetes e gromos na opción de mar, ou cane-
lóns de galo celta en pepitoria na opción de terra; 
na sobremesa, a estrela é a torta de queixo con 
licor café confeitado. Prezo: 41 € / 31,50 €

 La Urbana 
A ninguén lle escapa que levamos anos vi-
vindo unha febre polas hamburguesas. Por 
sorte, a moda vén acompañada de propostas 
de boa calidade, como é o caso de La Urbana, 
a nova incorporación á familia hamburgue-
seira da zona centro. A estrela indiscutible 
dunha boa hamburguesa é a carne e aquí 
temos boa materia prima, en concreto a va-
riedade Roxa d’Ouro, procedente de Lugo, 
recoñecida en varias ocasións como a me-
llor carne do mundo. Con esa garantía de 
altísima calidade elabóranse nestes fogóns 
urbanitas as especialidades da carta. O pan 
está á altura: artesán e galego; así como o 
resto de ingredientes, de provedores locais, 

https://laentreplantadel13.com/
https://www.laurbanaburgerbar.com/
https://www.instagram.com/laentreplantadel13
https://www.instagram.com/laurbanaburger
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Estrada de Camposancos, 347  i  627 48 50 78 
 lagareta_by

patacas acabadas de cortar e salsas feitas por 
eles mesmos. O outro detalle diferenciador 
do restaurante é que a metade das receitas 
foron creadas por chefs de coñecidos restau-
rantes, polo que todas son moi distintas en-
tre si. Todo para atopar «unha variedade de 
sabores que non encontrarás noutras ham-
burgueserías», como explica o dono, Pedro 

Barrio.

 Por onde empezar 
O xerente propón sentar na ampla terraza e co-
mezar a descubrir a carta compartindo uns la-
gostinos crocantes con teriyaki e salsa de iogur; 
como prato principal, a hamburguesa Urbana 
Piamonte, con carne Roxa D’Ouro, marmelada 
de tomate, cebola crocante, salsa gorgonzola e 
bacon afumado e braseado. Como colofón, cón-
tanos que o doce favorito dos seus clientes é o 
vasiño de queixo con arandos e galleta Oreo. 
Prezo: 19,60 €

 Lagareta by Aurora 
Afastado do ruído do centro urbano encón-
trase unha das inauguracións máis sorpren-
dentes da tempada. Os donos de Cátering 
Don Pepe decidiron reconverter Aurora, un 
espazo de eventos de salóns clásicos, nun lu-
gar de encontro máis informal. Eles mesmos 
reconverteron o mobiliario e a decoración 
que xa tiñan para renacer cun concepto máis 
actual. O resultado é un establecemento con 
cociña aberta todo o día, ao que se pode ac-
ceder para gozar dun brunch, un vermú ou 
unha cea de petiscos con amigos, ou para 
sentar con calma a degustar un arroz con 
polbo ou unha hamburguesa… as opcións 
son practicamente infinitas e adaptables 
para celíacos, vexetarianos e veganos. Para 
o dono do local, a comida é moi importante 
en Lagareta, pero non o principal atractivo. 
Aquí búscase fuxir do concepto de restau-
rante ao uso para converterse nun espazo 

de desfrute para os sentidos. De feito, xa se 
están programando concertos cada fin de 
semana e outras actividades como sesións 
de ioga con brunch. As vistas ás Cíes desde 
a terraza e o amplo xardín con piscina com-
pletan a pracenteira experiencia de achegar-
se a este espazo.

 Por onde empezar 
Dado o amplo horario do local, o menú varía en 
función da hora en que o visitemos. Unha opción 
de almorzo, brunch e merenda son as tortiñas 
con Nutella, ou os bagels de salmón mariñado se-
gundo nos apeteza, máis doce ou salgado; e para 
beber, un zume de mazá, piña, kiwi e hortelá.

 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. 

 APERTURAS PARA TODOS OS GUSTOS 

https://amovida.gal/recomendados/categoria/recomendados-gastro/
https://www.instagram.com/lagareta_by


Os campamentos de verán da Xunta de 
Galicia volveron acoller o programa de di-
namización lingüística O galego campa! tras 
o paro forzoso do ano pasado. A novena 
edición desta iniciativa trouxo propostas 
novas coas que a Secretaría Xeral de Política 
Lingüística e mais a Dirección Xeral de 
Xuventude, Participación e Voluntariado 
buscan incidir na experiencia persoal e na 
educación emocional da mocidade. As acti-
vidades chegaron a un total de 872 persoas, 
con estadías repartidas en trece instalacións 
xuvenís dependentes da Consellería de 
Política Social.

O galego campa! fomenta o uso do galego 
nos campamentos de verán do goberno 
galego e facilita formación e recursos para 
o desenvolvemento de dinámicas por par-
te dos responsables dos campamentos que 
animen á rapazada a se expresar na nosa 
lingua, de acordo coas liñas de traballo que 
se establecen no Plan de dinamización da 
lingua galega na mocidade 2019-2022. As 
actividades, que inclúen a dinámica «Canto 
te quero: conversas en grupo para falar de 
amor», foron desenvolvidas nos seguintes 
campamentos xuvenís: A Devesa (Ribadeo, 
Lugo), Area (Viveiro, Lugo), As Sinas 
(Vilanova de Arousa, Pontevedra), Benigno 

Quiroga (Portomarín, Lugo), Espiñeira 
(Boiro, A Coruña), Furelos (Melide, A 
Coruña), Gandarío (Bergondo, A Coruña), 
Illa de Ons (Bueu, Pontevedra), Mariña 
Española (Sada, A Coruña), Os Chacotes 
(Palas de Rei, Lugo), Penedos de Xacinto 
(Entrimo, Ourense), Pontemaril (Forcarei, 
Pontevedra) e Virxe de Loreto (Porto do 
Son, A Coruña).

O galego campa! inclúe novos materiais para 
o Repositorio dixital de tempo libre en gale-
go, de libre acceso para profesionais da edu-
cación e para calquera outra persoa interesa-
da, con propostas encamiñadas a fomentar o 
diálogo arredor de temas como a educación 
para a paz, a igualdade ou a prevención da 
violencia de xénero; coma sempre, na nosa 
lingua.

Toda a información e mais o calendario 
de actividades están no Portal da Lingua 
Galega, na web lingua.gal/o-galego-campa, 
e na Axenda de Cultura de Galicia.

A LINGUA CAMPA NA RAPAZADA

Artigo patrocinado pola Secretaría de Política Lingüística da Xunta 

de Galicia.

https://www.lingua.gal/portada
https://www.lingua.gal/portada
https://www.lingua.gal/o-galego/promovelo/rede-de-dinamizacion-linguistica/programas/contido_0157/
https://www.cultura.gal/axenda
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 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

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

21

 Nós - cervexería Palma, 3 e Fisterra, 122

 Teatro Ensalle Chile, 1529

 Vitruvia Praza de Compostela, 530

 Woodtown Camelias, 2032

 Vitter, bar de cocktails Afonso XIII, 3231

 Sr. Nilsson Triunfo, 228

 Primavera, BAR Ronda de Don Bosco, 1723

 Rataloka Tattoo Camelias, 2224

 Rouge Pontevedra, 425

 Sara García PELUQart Couto Piñeiro, 226

 Savia Yoga Bolivia, 2027

 Actuarte Joaquín Loriga, 242

 NaÏr Natural Xirona 8, Jenaro de la Fuente 29,20
Martín Echegaray 28, e Sanjurjo Badía, 121

20

20

27

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/
https://radiotaxi470000.com/w/


 Somos ciencia 

Xornalista

 Eduardo ROLLAND 

cinbio.es

Ao longo da vida, as células divídense nun 
proceso denominado «mitose». Para iso te-
ñen que copiar o seu propio código xenéti-
co. Con todo, imos acumulando diferentes 
mutacións no ADN propias de cada proceso 
de división celular. Isto vai xerando distin-
tos clons, que son células xeneticamente 
idénticas, o que leva ao fenómeno coñecido 
como mosaicismo.

Este é o campo de investigación da cientí-
fica Nuria Estévez, do CINBIO, Centro 
de Investigación cofinanciado con fondos 
FEDER. «Existen moitas enfermidades aso-
ciadas ao mosaicismo; unha delas é o cancro, 
onde se produce unha expansión clonal des-
controlada. As células de forma espontánea 
comezan a adquirir mutacións fundamen-
talmente en xenes supresores de tumor e 
oncoxenes que alteran os seus patróns de 

LEI MOSAICA

crecemento, diferenciación, morte e interac-
ción coas células veciñas», explica a inves-
tigadora. «Como resultado destes procesos 
descontrolados, obtense unha masa anómala 
de tecido composta por diferentes poboa-
cións clonais coñecida como tumor». Estes 
clons poden chegar a invadir outros tecidos 
ou viaxar a través do torrente sanguíneo, que 
é o que coñecemos como metástase, xerando 
novos tumores e expandindo a enfermidade.

«Mosaicismo vén da palabra mosaico», conta 
a experta, «e é unha metáfora para explicar 
que así como un mosaico está formado por 
pezas de distintas cores os tumores tampou-
co son homoxéneos senón que están forma-
dos por distintos clons». Estévez traballa co 
científico David Posada, un dos de maior 
impacto da Universidade de Vigo, quen vén 
de estudar a evolución xenética dos tumores 
grazas á bolsa Consolidator Grant (CoG), do 
Consello Europeo de Investigación (ERC). 
Todos estes traballos levan a unha nova me-
dicina, que permite estudar o cancro de xeito 
individualizado. «Cando se fai unha biopsia 
tradicional, analízase o tumor coma un todo 
e se fai un tratamento xeral», explica Estévez. 
«Pola contra, o estudo do xenoma de cada 
célula é fundamental para lograr entender 
como aparecen os tumores, como medran e 
avanzan en cada paciente; con iso poderíanse 
aplicar tratamentos personalizados».

Porque non todas as células son iguais nun 
tumor. E por iso esta liña de investigación 
do CINBIO vai cara a unha nova medicina, 
que xa está a revolucionar o tratamento do 
cancro.

Célula individualizada vista ao microscopio de fluorescencia 

onde se observa o ADN tinguido de azul. A liña discontinua 

resalta o contorno da célula.
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https://cinbio.es/
https://www.facebook.com/cinbio.uvigo/
https://twitter.com/cinbio_uvigo
https://es.linkedin.com/company/cinbio


 outras movidas 

Tres días de música emerxente, natureza e tradición 
no festival máis lonxevo do concello, cun cartel con-
formado por artistas como Aquaticus, Babieca, 

Bandallus Cró!, Enxeito, Grande Amore, Goaliza, 
Holywater, Lardelúa, Los Naipes ou Xan Marcos 

Trío.

Todo o día // Gratis

Continúa o ciclo de concertos no xardín botánico da 
avenida de Europa iniciado coa temporada estival. Este 
mes podemos gozar dos directos de Bafana Bafana 
(xoves 9), Elephants Yard (sábado 11), Adrian 

Timms (xoves 16), Pontiaks (xoves 23) e Tinta (data 
por confirmar). Rock, pop, reggae e soul nun espazo 
incomparable.

Ás 20:00 h // Desde 10,00 €

Todo o día // Gratis Ás 20:00 h // 25,30 €

Tras unha primeira eliminatoria online, 
40 finalistas xogan a gran final a primei-
ra fin de semana do outono. 11 clasifica-
dos teñen a posibilidade de baterse nun-
ha partida simultánea co ruso Anatoly 

Karpov.

A banda de indie rock neoiorquina Nada 

Surf é a encargada de clausurar o fes-
tival. Antes da despedida pasarán polo 
escenario outros artistas: Pol 3.14 (ven-
res 3), Maldito Murphy (sábado 4) e 
Funzo & Baby Loud (sábado 18).

 venres 24 e sábado 25  
 Vigo Master Chess  
 Centro Comercial  
 Travesía 

 Domingo 26  
 Festival TerraCeo:  
 Nada Surf  
 Terraza do Mar de Vigo 

 Do xoves 9 ao xoves 23  
 Ciclo de concertos de verán  
 Fundación Sales 

 Do venres 10 ao domingo 12  
 XXVIII Revoltallo  
 Carballeira do Pedregal  
 -Valadares- 
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https://eventosfundacionsales.com
https://www.teuticket.com/es/cat/festival-terraceo
https://www.facebook.com/revoltallo/
https://www.cctravesia.com/torneo-travesia-master-chess/


 reportaxe 

Un paseo 
de película
TEXTO: Pablo VÁZQUEZ

iVivimos nunha cidade cinéfila?i 
Aínda que non sexan moitos, temos varios 
espazos de interese cinematográfico, como 
as salas dos centros comerciais Gran Vía, 
Praza Elíptica e Travesía; a sala con máis bu-
tacas de Galicia no cine Salesianos e mesmo 
o cineclub Lumière, cunha programación 
semanal no Auditorio Municipal. Tamén 
gozamos de varios certames ao longo do 
ano, como o Festival Primavera do Cine, o 
Galician Freaky Film Festival ou o Festival 
de Cine Inclusivo de Vigo. A oferta está aí, 
mais a demanda en moitas ocasións é inter-
mitente, dispersa ou directamente escasa. 
Pero tamén hai espazo para as boas novas: 
tras ano e medio de clausura, os Multicines 
Norte volven abrir este mes. Desta forma, a 
cidade non perde o único espazo comercial 
de cine independente, que aposta polo cine-
ma de autor e pola versión orixinal subtitu-
lada. Tomando este pequeno oasis cinéfilo 

como referencia, que tal se facemos un pe-
queno percorrido por este grande estudio 
audiovisual que é a nosa cidade?

Saímos da Vía Norte e ben preto de alí temos 
un canellón con forma de L chamado Tercio 
de Afora, onde o pasado mes de outubro o di-
rector monfortino Dani de la Torre filmaba 
unha secuencia de Live is Life (2021), o seu úl-
timo filme, que poderemos ver a partir de no-
vembro. Outras rúas viguesas que aparecerán 
na película serán as da Falperra, a Quintela, a 
de Ricardo Mella ou a de Venezuela.

Continuamos pola rúa de Urzáiz, represen-
tada entre outras en 1967, na serie La familia 

Colón, dirixida polo catalán Julio Coll. Un 
documento histórico de gran valor, pois 
podemos ver o tranvía baixando polo me-
dio da estrada co cine Odeón a babor, ou a 
antiga estación de tren cuxa fachada lucirá 

sala 1 sala 2 sala 3 sala 4
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https://amovida.gal/mely-lopez-duas-decadas-a-fronte-do-cineclub-lumiere/
https://www.facebook.com/primaveradocine
https://www.facebook.com/GalicianFreakyFilmFestival
https://www.facebook.com/FestivalCineInclusivo
https://www.facebook.com/FestivalCineInclusivo
https://www.youtube.com/watch?v=ntq2xYdHK4g&ab_channel=Colecci%C3%B3nTV
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agora no complexo de Vialia. Xusto antes de 
chegar á Porta do Sol, viramos á esquerda 
para tomar un viño na taberna Eligio, prác-
tica moi habitual do inspector Leo Caldas 
tanto nos libros de Domingo Villar como 
na adaptación cinematográfica de A praia dos 

afogados (Gerardo Herrero, 2015).

Paramos na Praza de Compostela para co-
ller folgos á sombra das árbores da alameda. 
De facermos isto hai case un ano, igual nos 
coincidía cunha xornada de rodaxe de Un 

asunto privado, a nova serie producida por 
Bambú para Amazon Prime, protagonizada 
por Jean Reno e Aura Garrido, que logo 
se poderá ver na plataforma de vídeo baixo 
demanda. Ambientada na década dos 40, as 
rúas da zona vella ou a Casa Yáñez serviron 
como decorados de luxo para esta ficción.

Próxima parada: o porto. Deixamos atrás 
—afortunadamente— o Hotel Bahía, que al-
bergou a rodaxe do filme Toro (Kike Maíllo, 
2016), protagonizada por Mario Casas e 
Luís Tosar. No peirao podemos recrear a 
escena que aquí se rodou para Sempre Xonxa 
(Chano Piñeiro, 1989), primeira longame-
traxe galega rodada en 35 mm. Se nos bota-
mos ao mar non é mal plan poñernos á raxei-
ra cos ollos pechados, tal e como facían Tosar 
e Javier Bardem en Os luns ao sol (Fernando 
León de Aranoa, 2002); e se preferimos virar 

a estribor e adentrarnos no porto de mercan-
cías de Guixar, igual atopamos un cadáver, 
como acontece na serie galego-portuguesa 
Auga seca (Toño López, 2020).

Fóra da zona centro podemos achegarnos á 
fábrica de cerámica e porcelana Santa Clara, 
onde se rodou unha secuencia para a serie 
La unidad (Dani de La Torre, 2020), facen-
do pasar estas ruínas polas de Siria durante 
un conflito armado. Para rematar o roteiro, 
vistamos o hospital do Meixoeiro, que serviu 
de localización para a serie Vivir sin permiso 

(2018); o aeroporto de Peinador, retratado en 
Sete mesas de billar francés (Gracia Querejeta, 
2007); ou a Facultade de Ciencias Económicas 
e Empresariais, convertida en instituto para O 

club dos incomprendidos (Carlos Sedes, 2014). 
Se o tempo o permite, tamén nos podemos 
bañar nas augas de Bouzas, como fixo unha 
moi nova Marta Larralde en Lena (Gonzalo 
Tapia, 2001). A ruta podemos aderezala can-
to queiramos con curtametraxes, documen-
tais, videoclips, webseries… e se con todo iso 
non temos dabondo, xa sabemos: sempre nos 
quedará París.

sala 5 sala 6 sala 7 sala 8

Reportaxe patrocinada pola Xunta de Galicia, a través da Axencia 

Galega das Industrias Culturais (AGADIC).

 reportaxe: Un paseo de película 
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  1

Festival de Cans, XVIII edición

1 ao 4 setembro
O Porriño

O evento con máis agroglamour vol-

ve cunha programación cargada de 

curtametraxes galegas e internacio-

nais, documentais e concertos de Sés, 

Maika Makovski ou Moon Cresta 

entre outros.

SA
LA

  3

XIV FICBueu, 14 edición
10 ao 19 setembro
BUEU

As curtametraxes de todas as partes 
do mundo invaden a vila de Bueu 
durante máis dunha semana, con sec-
cións internacionais, estatais, galegas, 
experimentais e infantís.

SA
LA

  7

Curtas: Festival do Imaxinario

22 ao 31 outubro
Vilagarcía de Arousa

O lendario realizador norteamericano 

Joe Dante (Piraña, Ouveos, Gremlins) 

é o convidado de honra na 49ª edición 

deste ano do festival arousán, que ten 

no xénero fantástico o seu gran nicho. 

SA
LA

  2

Festival Primavera do Cine 20217 ao 12 setembro
VIGO

O festival vigués máis lonxevo chega á décima edición mantendo a proposta de cinema galego e lusófono a través dunha ampla programación confor-mada por curtas, longas e actividades paralelas.

SA
LA

  6

6o Festival Cine Inclusivo
12 ao 16 outubro
VIGO

Diversión, cultura e conciencia social 
van da man no VIIFF, cunha ampla 
programación que vai da ficción ao 
documental e da curta á longame-
traxe.

SA
LA

  4

Play-Doc 2021

22 ao 26 setembro
TUI

O suízo Walter Saxer acode á 17ª 

edición do certame de documentais 

para presentar unha película inédita 

en España, onde tamén se pode ver 

a última obra recuperada do cineasta 

alemán Wolf Eckart Bühler.

SA
LA

  8

Novos Cinemas14 ao 19 decembroPontevedra
O Teatro Principal de Pontevedra acolle a 6ª edición deste certame enfo-cado en novos cineastas con propos-tas diferentes, traendo unha variada selección de filmes internacionais.

 festivais e feiras 
SA

LA
  5

Galician Freaky Film Festival    5 edition
29 setembro ao 2 outubro VIGO
GFFF continúa a asentarse co evento máis freaky destes lares cunha coidada selección de curtas de terror, ciencia ficción, comedia e fantasía que te van deixar a abanear.



 HISTORIA DUNHA CIDADE 

Comezou investindo unhas miles de pesetas 
na película El famoso Carballeira (1940) —
como pago a unha débeda da produtora—, 
de ambiente e rodaxe en Galicia. Decontado, 
aínda en Vigo, creou Suevia Films que tiña 
por símbolo a bandeira da cidade ondeando 
sobre a ría desde o monte da Guía. Vaise a 
Madrid, alí finca a produtora na Gran Vía e, 
xa nos anos cincuenta, liderará o sector. O 
mellor dos actores e das actrices, e os máis 
prestixiosos directores traballarán para el 
en máis de 150 películas, que Suevia estrea 
en boa parte seguindo o glamuroso modelo 
de Hollywood. Foi así como en 1953 fixo un 
grande acontecemento social da apertura na 
cidade do Gran Hotel.

Non vén ao caso citar nomes nin anotar os 
seus grandes éxitos, que son abondo coñe-
cidos, pero suliñemos que promoveu a ga-

llegada en varios títulos rodados en Galicia, 
como o exitazo Botón de ancla (1948), e 
outras como Mar abierto (1946), Sabela de 

Cambados (1949) ou El pórtico de la gloria 
(1953). O seu pasa-
mento tivo un aquel 
berlanguiano —cón-
tao o director Isasi 

Isasmendi nas súas 
memorias—, cun-
ha ampla comitiva 
fúnebre e moito fa-

moseo, emprendendo viaxe pola antiga 
Nacional —cando, daquela, levaba horas 
transitar por ela— mentres as calores da 
recente primavera, obrigaban á comitiva 
a parar nas pousadas da estrada, mentres 
o cadáver de Cesáreo agardaba ao sol, nun 
aparatoso coche fúnebre. Mandara levantar 
en Pereiró un mausoleo igualado ao doutras 
personalidades célebres de Vigo, salientado 
cun relevo co Descendemento da cruz. Un re-
mate á altura do persoeiro.

VIDA E MORTE 
DUN GRANDE DO 
CINE ESPAÑOL
Foi fundamental —e fundacional— na his-
toria do cine español, que tería sido outra 
cousa ben diferente de borrarse o nome de 
Cesáreo González (Vigo, 1903 - Madrid, 
1968), nacido nunha modesta familia do 
concello ourensán Nogueira de Ramuín, 
que por fame e ganas de aventura, viaxou a 
Cuba de polisón —vivía as noites da Habana 
nas partidas de pó-
ker— e máis tarde a 
México, onde rexen-
tou a panadería do 
seu tío e casou cunha 
curmá, ata regresar a 
Vigo e montar a mí-
tica cafetería Savoy, 
levar o concesionario de Citroën, e mesmo 
presidir o Real Club Celta en 1935 ou a Real 
Federación Galega de Fútbol nos anos co-
renta, pois militaba na Falanxe e iso levouno 
a ter excelentes relacións coa xerarquía fran-
quista, ata comentarse que tiña porta aberta 
no Palacio Real de El Pardo, porta que re-
mataría pechando a señora de El Caudillo, 
Carmen Polo, molesta co Cesáreo por mu-
llereiro, pois gabábase de ter o máis selecto 
do cine daquela.

Doutor en Comunicación, 

profesor na Universidade de Vigo e crítico de cine

 Miguel Anxo Fernández 
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 Plans á redonda 

REDONDELA, 
TERRA ROTUNDA

Comezamos cun almorzo ou un rico brunch 
na iTía Estébana,i situada nunha rúa peonil 
da zona vella. Esta tenda de ultramarinos, es-
pecializada en queixos e viños, ofrece produtos 
para os padais máis sibaritas a prezos adaptados 
para todos os petos. Tía Estébana destaca pola 
calidade das súas caixas de agasallo e por activi-
dades como catas ou cursos de cociña abertos 
ao público.

Rúa de Reveriano Soutullo, 16  |  886 12 25 86
tiaestebana.com  |   tiaestebana

1

Fábrica do Alemán, 
lugar de Rande, s/n  |  986 45 88 91
museomeirande.org

Para coñecer máis sobre 
esta vila pesqueira, visita-
mos o iMuseoiMeirande,i 
que pon en valor a Batalla de 
Rande de 1702 e o patrimo-
nio industrial e naval. Con 
entrada de balde e servizo de 
visita guiada baixo reserva 
previa.

2 Achegámonos á ipraiai 
ide Cesantes,i con dous 
quilómetros de lonxitude 
e varios bares e chiringui-

tos degustar a gastronomía 
da zona. Desde o paseo de 
madeira temos unha boa 
panorámica da illa de San 
Simón e, podemos gozar do 
espectáculo dos papaventos 
de kitesurfing aboiando cara 
ao ceo.

3 Rematamos o día polo 
alto desde o iMonte dai 
iPeneda,i situado a 330 
metros de altura. Un atar-
decer con vistas á ría e unha 
sobreira centenaria son o 
colofón deste fermoso ac-
cidente xeográfico. Para os 
máis aventureiros, o monte 
recolle un túnel que atra-
vesa a montaña. Un espazo 
rodeado de lendas e maxia.

4

Entre o 1 e o 5 de setembro celébrase a 22ª edición 

do Festival Internacional de Títeres de Redondela, 

con artistas de todo o planeta creando os espectá-

culos máis impresionantes para todos os públicos.

 para non perder! 

14 quilómetros; 12 minutos en tren, 17 minutos 

en coche (con peaxe), 22 minutos en coche (sen 

peaxe).

O concello de Redondela sitúase na marxe sur 

da Ría de Vigo, xusto diante da enseada de San 

Simón, unha vila pesqueira marcada por dous 

grandes viadutos ferroviarios e un amplo patri-

monio arqueolóxico no Monte Penide.

 datos 

Texto: Eva Fernández  Fotos: Lúa Rodríguez

https://www.tiaestebana.com/
http://museomeirande.org
https://www.instagram.com/tiaestebana


 escapadaS 

Respirar e sentir a liberdade dos plans ao 
aire libre resulta neste momento máis ne-
cesario que nunca. As complicacións para 
viaxar leváronnos a sentir o noso, a redes-
cubrir Galicia. Nisto xa repararon Cristina 

Collazo e Pablo Conde alá polo ano 2015, 
cando decidiron poñer en marcha un 
proxecto común coa idea de deseñar roteiros 
e excursións polo país. Así naceu iVoltai 
iMontana,i unha empresa de turismo 
activo na que o mimo con que deseñan as 
propostas e o valor diferencial son os ingre-
dientes secretos do éxito que levan cultivan-
do desde que botaron a andar, en febreiro de 
2017. Desde entón, a clientela que se ache-
gou ata aquí foi forxando amizades. Xente 
que aposta por un turismo vivencial, de 
experiencias, en permanente conexión coa 
natureza, e que atopou en Cristina e Pablo 
moito máis do que imaxinaban. Ambos son 
guías oficiais de Galicia e de media montaña, 
e a súa empresa conta con todas as licenzas, 
certificacións e seguros necesarios para que 

as actividades poidan desenvolverse sen 
máis preocupación que a de gozar.

Trátase de rutas e excursións en grupos re-
ducidos, propostas orixinais, diferentes ás 
habituais; aquí apóstase por descubrir as vi-
las máis pequenas, por mostrar a cara máis 
descoñecida da xeografía galega con diver-
sos roteiros de sendeirismo e en bicicleta, 
por redescubrir as Illas Atlánticas cada ve-
rán… A cabeza destes emprendedores non 
descansa nunca, e desde o inesquecible ano 
2020 convertéronse tamén en axencia de 
viaxes e estenderon as propostas a boa parte 
da Península. Un dos máis exitosos é a ruta 
Traslatio, un vieiro oficial do Camiño de 
Santiago que conmemora o paso dos restos 
do Apóstolo ata o sepulcro; iníciase en barco 
no concello de Carril, continúa subindo polo 
río Ulla, e termina cunha etapa de sendei-
rismo ata Compostela. Volta Montana vai 
moito máis alá do verán; con experiencias 
para todo o ano. Cristina e Pablo propoñen 
para os próximos meses unha aventura no 
arquipélago dos Azores, roteiros de inverno 
de montaña que contan coa posibilidade de 
aloxarse nunha furgoneta cámper, rutas con 
raquetas de neve e para decembro ofrecen 
mesmo unha escapada a Costa Rica.

DE VOLTA

Redactora

 Guada GUERRA 

voltamontana.com  i  reservas@voltamontana.com
690 61 47 49  i   voltamontana
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 ALGA 
Nun agradable local do centro 
da cidade, atopamos un espa-
zo que polas tardes se dedica 
integramente á formación en 
diferentes disciplinas. Hai dous 
anos que botou a andar, coa 
mala fortuna de que aos poucos 
meses chegou unha pandemia 
que non favorecía os espazos 
pechados e as xuntanzas. Con 
todo, o proxecto de Leticia 

Rodríguez e Saúl Seoane 
mantense en pé, cunha oferta 
de cursos e clases maxistrais 
ben variada e interesante: bor-
dado, cestería, deseño creativo, 
encadernación, estampado en 
bolsas, ilustración… pasan-
do por termos como lettering, 

macramé ou papercut. Pero as 
propostas máis exitosas entre 
o público son, sen dúbida, os 
cursos trimestrais de cerámica 
e patronaxe e confección, onde 
poder empezar de cero ou per-
feccionar habelencias ao ritmo 
de cadaquén.

 EN CAJA Y PAPEL 
As Galerías El Castañal conec-
tan a Gran Vía coa Hispanidade. 
En Caja y Papel é un paraíso de 
papelería que se enmarca neste 
treito. A maiores da tenda e dos 
diferentes servizos que ofrece 
Mercedes Ramallo (empaque-
tado de regalos, encadernación, 
papelorio para eventos…), aquí 
organízanse varios obradoiros 
creativos con papel protagonis-
ta: cartonaxe, decoupage (deco-
ración de elementos con papeis 
e teas), encadernación, escrita, 
lectura, lettering, scrapbooking 

(personalizar álbums de fotos 
con recortes)… entre outras 
propostas novas que van xur-
dindo. Cada obradoiro consta 
de tres ou catro horas nas que 
realizar un proxecto, polo que 
se hai un que chame especial-
mente a túa atención, podes 
realizalo cantas veces queiras e 
ir levando a cabo creacións máis 
e máis complexas.

 BAMBOO 
Unha das cousas que máis fa-
cemos na infancia e que decote 
imos deixando de lado é de-
buxar e pintar. Unha mágoa, 
pois resulta unha actividade 
intelectual divertida e relaxante 
que contribúe a desenvolver a 
creatividade. Se buscas apren-
der, retomar ou mellorar nes-
ta disciplina, estamos nun bo 
lugar para iso. Miguel Angel 

Rodriguez Touceiro, alias El 

Compostelo, abriu este estu-
dio artístico hai unhas semanas, 
un espazo no que el mesmo ou 
algún outro profesional poidan 
impartir cursos de varios me-
ses: acuarela, banda deseñada, 
debuxo, ilustración dixital, le-

ttering, Photoshop para redes 
sociais… O responsable fai fin-
capé na importancia de realizar 
cursos de certa duración, ben 
estruturados, cos que o alum-
nado perciba unha mellora pro-
gresiva.

Alga, clases y talleres 
Rúa da Ronda de Don Bosco, 37
633 26 37 87  |  hola@algaclases.com
 Alga clases y talleres  |   algaclases

En Caja y Papel 
Avenida da Hispanidade, 127
(Galerías El Castañal)  |  986 44 33 44
mercedes@encajaypapel.com
 en caja y papel  |   encajaypapel

Bamboo Art Studio & Coworking 
Rúa do Paraguai, 12  |  654 01 87 85
miguelangel@bambooartstudio.com
 Bamboo Art Studio & Coworking
 bamboostudio_vigo

Mans á obra

mailto:hola%40algaclases.com?subject=
mailto:mercedes%40encajaypapel.com?subject=
mailto:miguelangel%40bambooartstudio.com%20?subject=
https://www.facebook.com/algaclases
https://www.facebook.com/encajaypapel
https://www.instagram.com/algaclases
https://www.instagram.com/encajaypapel
https://www.facebook.com/Bamboo-Art-Studio-Coworking-101266582103148
https://www.instagram.com/bamboostudio_vigo
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 ZONA 5 EDAF 
Cunha experiencia de tres dé-
cadas tras a cámara, o arxen-
tino Tony Vacas montou en 
2013 unha escola de fotografía 
en Vigo, pois baixo o seu pun-
to de vista non existía un es-
pazo similar na cidade. Baixo 
un prisma puramente creativo 
ou cunha aspiración comercial, 
Zona 5 forma a toda aquela 
persoa interesada no mundo 
da fotografía, sempre fuxindo 
de trucos artificiosos e receitas 
máxicas habituais neste eido. A 
ampla oferta podemos resumi-
la nun ciclo formativo de dous 
anos sobre fotografía artística e 
profesional, catro cursos forma-
tivos segundo o nivel do alum-
no (básico, medio, avanzado e 
superior) e cursos especiais de 
entre 40 e 70 horas, onde desta-
can os de fotografía analóxica e 
iluminación.

 GYNGO MANDARINO 
Lonxe do ruído dos coches, a 
vinte minutos de Vigo, demos 
con esta fermosa propiedade 
familiar dirixida por Mónica 

Martínez. Entre as plantas que 
lle dan nome está a entrada ao 
galiñeiro, un espazo rehabili-
tado onde se realizan os obra-
doiros. Todas as actividades 
deben encaixar coa filosofía do 
lugar: creatividade, ecoloxía, 
recuperación e reutilización de 
materiais… Así, nesta constru-
ción diáfana de grandes xanelas 
danse talleres diversos: acuare-
la, cerámica, cianotipia (sistema 
de impresión con negativos 
fotográficos), cociña vexetaria-
na, confección de quimonos, 
lettering, macramé, ou moda. 
Para esta nova tempada se pre-
paran xornadas de estampación 
vexetal, ioga ou realización de 
centros florais, que son algúns 
primeiros de todos os cursos 
que están por vir ao longo deste 
ano académico.

Gyngo Mandarino 
Chenlo (O Porriño)  |  690 60 20 73
gyngomandarino@gmail.com
 Gyngo Mandarino
 gyngomandarino

Zona 5, Escuela de Arte 

Fotográfico 
Rúa de Isaac Peral, 12, patio interior, 
4º local esquerda  |  625 83 46 60
info@zona5edaf.com
 Zona 5 edaf  |   zona5edaf

Remata o verán e volve a rutina. Malia que isto non resulte moi alentador, existen moitas opcións para 

levar este día a día dun modo máis ameno. Cursos e obradoiros ofrécennos posibilidades de botar algun-

has tardes aprendendo, divertíndonos e desenvolvendo esa creatividade que, máis ou menos, albergamos 

dentro do noso ser.

TEXTO e fotos: Pablo VÁZQUEZ

 LA CAFETERA CREATIVA 
No corazón do barrio vello de 
Navia, coa banda sonora dos 
paxariños da Alameda, pasar 
as mañás ou as tardes facen-
do cerámica, fundindo cristais 
e arranxando mobles antigos 
resulta moi apetecible. Inés 

Elorrieta, coñecida no eido 
artístico como Heyjuddy é a 
encargada das clases de cerá-
mica, tanto para adultos como 
para menores, tendo grupos 
reducidos e onde prima a liber-
dade creativa. Antía Sánchez 
ocúpase das clases de pintura e 
debuxo; mentres que Tiby Rey 
ensina como darlles unha nova 
vida a mobles e obxectos anti-
gos, ademais de crear xoias úni-
cas fundindo diferentes tipos de 
vidro. Todos os cursos poden 
renovarse mes a mes, polo que 
resultan moi cómodos de adap-
tar ás nosas necesidades e ruti-
nas de cada momento.

La Cafetera Creativa 
Rúa de San Paio, 138  |  618 13 05 02
lacafeteracreativa@gmail.com
 La Cafetera Creativa
 lacafeteracreativa

mailto:gyngomandarino%40gmail.com?subject=
mailto:info%40zona5edaf.com?subject=
mailto:lacafeteracreativa%40gmail.com?subject=
https://www.facebook.com/gyngomandarino.tallerescreativos
https://www.instagram.com/gyngomandarino
https://www.facebook.com/lacafeteracreativa
https://www.instagram.com/lacafeteracreativa
https://www.facebook.com/zona5edaf
https://www.instagram.com/zona5edaf


Educadora infantil
 LOURDES TOMÉ 

A adolescencia é decote catalogada como a 
máis terrible fase da humanidade: perdeuse 
a tenrura da infancia e aínda non se acadou 
a madureza. Os adolescentes vólvense in-
accesibles, incomprensibles, intolerantes e 
incontrolables. Desde as modas vergoñen-
tas, os ánimos exaltados e as inseguridades, 
ata a torpeza física do crecemento. Debemos 
soportar esta constante actitude? Ou talvez 
entender polo que se transita nesas idades 
axudaría a acougar estas feras chamadas 
adolescentes? Ao chegar á adolescencia o 
cerebro está practicamente formado, ex-
cepto polo córtex prefrontal, a parte que 
controla a toma de decisións, predí as con-
secuencias dos nosos actos e manexa as in-
teraccións sociais, que terminará de desen-
volverse aos 24 anos. Por esta razón vemos 
ao adolescente convertido nun ser sensible e 
sumamente susceptible á tensión.

Nas escolas Montessori saben da impor-
tancia de comprender cientificamente o 

A cuAdrillA 
dos once

desenvolvemento dos adolescentes. Por iso 
implementan estratexias que lles permiten 
aproximarse ás emocións e descubrir o mun-
do desde un ambiente que lles proporcione 
seguridade, valor e tempo para recoñecerse. 
En Matamá atopamos iELEVEN SCHOOL,i 
a única escola oficial Montessori do muni-
cipio, destinada a un alumnado dos 0 aos 16 
anos. Neste colexio prepáranse actividades 
que fomentan a autovaloración, o traballo en 
equipo, a contribución social e a independen-
cia económica. A pedagoxía de Montessori 
móstrase como un método científico que dá 
a benvida aos novos integrantes da nosa so-
ciedade, co fin de que atopen nela un espazo 
no que poidan desenvolverse e transformar 
a súa contorna.

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

Empoderando pensadores en acción

«A educación non é a resposta á pregunta, 

senón o medio para encontrar a resposta a todas as preguntas». 

William Allin
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Marcos Acuña dá vida a 
Truque Matruque e canta 
un conto sobre a terra que 
habitamos, chea de nature-
za, auga, aire puro... e tamén 
de cultura: cancións, con-
tos e historias recollidas 
por persoas de lugares que 
podemos atopar en libros e 
cancións, historias de noso, 
que falan de nós.

A través dun dos perso-
naxes máis significativos 
do Castelo de Soutomaior, 
Pedro Madruga, coñece-
mos contos e peripecias que 
fixeron del unhas das figuras 
máis relevantes do século xv 
en Galicia. Como contrapun-
to aparecerán dúas perso-
naxes do agro, que contarán 
a historia do pobo galego.

Concerto tributo á banda 
Metallica onde nenos e maio-
res desfrutan dos mellores 
temas da banda estadou-
nidense. Metalmina Family 
Sessions achega aos peque-
rrechos ao mundo do rock e 
devolve aos adultos a expe-
riencia dos mellores directos. 
Máis aló do tributo, haberá 
proxección de vídeo, globos, 
pirotecnia, instrumentos in-
chables e integración de xo-
gos co concerto.

Data e hora: domingo 12, ás 19:00 // 
Lugar: Torreiro da Igrexa de Santo 
André de Comesaña (estrada de 
Matamá - Pazo Comesaña, 115) // 
Prezo: gratis // Idade recomendada: 
a partir dos 3 anos // Duración: 50 
minutos.

Data e hora: sábado 18 ás 17:00 // 
Lugar: Auditorio de Cangas // Prezo: 
desde 12,00 € // Idade recomendada: 
todos os públicos.

Data e hora: día 6, ás 11:00, 13:00, 
17:00, 18:30 // Lugar: Castelo de 
Soutomaior // Prezo: 8,00 €// Idade 
recomendada: todos os públicos // 
Duración: 60 minutos // Inscrición: 
reserva e compra de entradas en 
castelodesoutomaior.com.

NO VERÁN… UN CONTO: 
UNHA TERRA CHEA

VISITAS TEATRALIZADAS 
EN SOUTOMAIOR

DESCUBRINDO 
METALLICA

A sala Ártika organiza a segunda edición do seu festival de 
comedia, formado por catro espectáculos, dous deles desti-
nados ao público familiar:

Data e hora: venres 10, sábado 11 e domingo 12 ás 20:00 // Prezo: 14,00 € (entrada 
xeral), 10,00 € (anticipada), mais gastos de xestión // Idade recomendada: todos 
os públicos.

• Chispis Woman, la heroína del barrio. A protagonista desta 
historia enfrontarase á temible Stablishment no barrio máis 
representativo da periferia madrileña e centro do universo 
canalla e cañí: Carabanchel. Unha historia de mulleres, resilen-
cia, supervivencia á memoria individual e colectiva.

Data e hora: sábado 18, ás 18:00 e domingo 19, ás 12:00 e ás 18:00 // Prezo: 10,00 € 
(entrada xeral), 8,00 € (anticipada), mais gastos de xestión // Idade recomendada: 
a partir dos 3 anos.

• Trogloditas. Tres trogloditas convidan a entrar no primeiro 
teatro da prehistoria: A Cova, onde imos asistir a un espectácu-
lo cheo de humor e loucura. Da man dos monicreques chegamos 
a coñecer unha forma de vida propia dos nosos devanceiros.

II FESTIVAL COMEDIÁRTIKO
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Setembro anuncia a volta á rutina e o inicio 
das clases. Xa toca irlle dicindo adeus ás 
praias e descolgar outra vez as mochilas 
para a posta a punto. Para unha mellor acolli-
da no regreso ás aulas, debemos facer que a 
rapazada nos acompañe á compra de todo o 
necesario para a súa formación, contribuín-
do a tomar conciencia do inicio do curso.

iA PITA CEGAi é unha tenda especializada 
no mundo dos pequerrechos onde podemos 

encontrar algúns dos accesorios imprescin-
dibles para a xornada escolar. Aquí hai unha 
ampla oferta de produtos para idades com-
prendidas entre o nacemento e os 12 anos. 
Xoguetes de alto valor educativo, libros e 
contos infantís, mesmo algunhas cousiñas de 
puericultura. Que mellor que adquirir habili-
dades mentres se xoga? Todos os produtos 
deste lugar se sosteñen nunha tríade: calida-
de, orixinalidade e prestixio.

Nesta tenda do Calvario pódente asesorar na 
procura do que precises, baixo o criterio da 
idade, o tipo de xogo ou a habilidade a desen-
volver. Ademais manteñen unha tenda en liña e 
nas redes sociais publican as novidades. Unha 
tenda para estudantes, proxenitores e docen-
tes, para mentes inquietas coma galiñas.

A bandA 
do gAliñeiro

Jenaro de la Fuente, 18  i  986 19 22 90 
apitacega@apitacega.es  i  apitacega.es

Nicaragua, 5 (Space Natur)  i  604 06 29 82 
espaciopielconpiel@gmail.com

a relaxación, o sono e o apetito, tan impor-
tantes nos primeiros meses de vida. As se-
sións teñen una duración máxima dunha hora, 
na que entre un cuarto e un terzo do tempo 
se desenvolve na auga, seguindo o ritmo 
que marque o meniño; deseguido ten lugar 
a masaxe, na que se potencia o vínculo be-
bé-proxenitor a través dun tacto nutritivo.

Aquí trabállase mediante cita previa. Ao re-
servar praza, cómpre non esquecer pregun-
tar polos bonos que dispoñen para desfrutar 
aínda máis desta aventura da crianza.

o corPo FalA
A estimulación acuática ten cada vez máis 
adeptos. No corazón da cidade temos a sorte 
de contar con iESPACIO PIEL CON PIEL,i 
un centro que acaba de incluír na súa ofer-
ta esta práctica tan beneficiosa. Posto en 
marcha no 2019 por Lorena Fernández e Iria 
Otero, as portas deste espazo volven abrir 
despois dun peche provocado pola pandemia.

As dúas emprendedoras contan que tiveron 
que pospoñer a creación dun espazo para 
neonatos, e esta é a parte que agora reto-
man coas bañeiras de hidromasaxe para 
bebés. Esta nova actividade, pensada para 
os máis pequerrechos, desenvólvese nun 
ambiente que combina o traballo psicomotor 
na auga co agarimo da mamá ou do papá. 
Ademais de contribuír ao desenvolvemento 
do bebé, a través dunha masaxe foméntanse 

mailto:apitacega%40apitacega.es?subject=
http://www.apitacega.es/
mailto:espaciopielconpiel%40gmail.com?subject=


Experta en redes sociais

 Irene GARRIDO PATÓN 

 DESDE O REFUXIO 

653 02 57 08  i  miudinho.gal  i   miudinho.scg

é «Familias a monte»? Pois é un programa 
de actividades na natureza para a rapazada 
e as súas familias. A defensa do xogo libre 
constitúe un dos principios do traballo desta 
sociedade cooperativa galega. Desde o 2017, 
aquí botan as tardes dos luns con grandes e 
pequenos co fin de compartir tempo para xo-
gar libremente en espazos exteriores.

Estes grupos de xogo libre teñen lugar na 
zona de Freixo, na parroquia de Valadares, 
en fincas privadas en cesión e custodia de 
territorio. Ademais aquí organízanse activi-
dades e itinerarios de educación ambiental 
en familia. Aproveitando a riqueza natural 
que nos ofrece a comarca, organízanse per-
corridos por diferentes praias, ríos e montes. 
Porque aínda que non o pareza, Vigo é moito 
máis que a cidade!

Miudiños ao monte
Co final das vacacións e as miras postas no 
outono, o corpo xa pide «Familias a monte». 
Arranca o curso, e en iMIUDIÑOi poñen as 
botas para ir ao monte, subir os penedos, 
construír cabanas, dar paseos e xogar en 
liberdade. O ocio no exterior é vital para a 
saúde física e emocional da cativada. E que 

Despois de 9 anos vivindo nunha leira pa-
decendo problemas auditivos, este can foi 
abandonado un 8 de xaneiro, unha data te-
rriblemente fría. Leva máis de medio ano 
de revisións, tratamentos e curas nas orellas 
e, aínda que mellorou un pouco, en canto 
deixamos de medicalo, vólvelle a dor. A fa-
milia que o leve para os seus dominios terá 
que coidar ben del, pero a cambio terá un 
amigo obediente e incondicional.

Derek
Protectora de Animais do Morrazo 

697 52 33 85  i  info@protectoramorrazo.com 
 protemorrazo  protemorrazo
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 TENDENCIAS 

Correctora literaria 

e redactora de contidos

 ESTELA GÓMEZ 

Quen quere poder mercar libros por 
Internet facendo uso dun consumo res-
ponsable, sen recorrer ás grandes platafor-
mas? Aquí sabemos como facelo: aposta por  
iLasal Books,i unha librería en liña con 
selo vigués especializada en arte, arquitectu-
ra, deseño, fotografía e ilustración.

Detrás deste novo proxecto e sempre entre 
libros están Iria Costas e Luís Toba, for-
mados respectivamente en deseño gráfico e 
fotografía. O pasado mes de maio botáronse 
á piscina e empezaron a facer da súa paixón 
pola cultura unha realidade, creando un ca-
tálogo literario no que descubrir novos va-
lores, reencontrarse cos clásicos e espertar 
a curiosidade lectora. Ademais de coidar do 
catálogo, cóidase cada detalle deste micro-
cosmos literario, empezando polo nome: 
«Lasal» fai referencia ao título en español do 
filme The Salt of the Earth (Juliano Ribeiro 
Salgado e Wim Wenders, 2014), un docu-
mental sobre Sebastião Salgado. O deseño 
do segundo «A» do logotipo representa un 
libro aberto e, asemade, un montículo de 
sal. O mimo co que se escolle cada título e 
a cuberta baixo a que se encaderna esta rede 
de libros non deixa indiferente a ninguén 
que se achegue á web lasalbooks.com, onde 

SALGADURA 
LITERIARIA

atopamos auténticas xoias: libros-obxecto, 
exemplares asinados polos autores e unha 
sección infantil con marca de seu, «Lasal 
Kids», que permite a inmersión literaria 
desde a infancia dunha maneira lúdica e bri-
llante.

Tanto para gozar dun libro respirando o 
arrecendo do noso mar como para ler tran-
quilamente na casa, non hai escusa para non 
encher os andeis de boa literatura a golpe de 
clic. Boa lectura… e non esquezas o sal!
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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

UNIÓN DO HUMANO 
E DA NATUREZA

 Emmanuel Acosta Gonzalez 

 eacosta_foto

Deseñador gráfico
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