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 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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O día 8 paramos. Queremos 
tinguir a cidade de violeta, de 
cánticos a prol da igualdade en-
tre homes e mulleres, da liber-
dade en feminino. Por que nos 
manifestamos? Por mor do teito 
de cristal, da sexualización im-
procedente, da invisibilización 
histórica, da fenda salarial, do 
acoso, do abuso. Berraremos 
ben alto porque queremos es-
correntar o medo. Porque non 
nos queremos asustar por ca-
miñar soas pola noite. Porque 
non queremos ter que escoller 
profesión ou a maternidade. 
Porque estamos cansas de que se 
nos xulgue pola aparencia e non 
polas capacidades que teñamos. 
Porque nin somos perfectas nin 
queremos ser tal. Invadiremos 
a calzada por cada muller me-
nosprezada no seu lar, por cada 
muller agredida e por cada mu-
ller asasinada por un sistema 
machista que cómpre vencer.

iCompañeiras,ibotámo-i 
inos á reconquistaiidoi 
i8-M.i

 EDITORIAL 
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 ollo ao dato 
i40 anos sen pisar a Audienciai 
iNacionali é o fito que conmemora o úl-
timo —e disque derradeiro— concerto de 
Siniestro Total, programado o 6 de maio 
nun Madrid que á tal hora se volverá es-
cribir con V de Vigo. Pregamos por unha 
despedida como é debido nos Salesianos, 
en Castrelos, en Balaídos… xalundes, pero 
aquí.

iFebre de óbitos.i Mariano Marcos, o 
home que asinou o Conxuro da Queimada, 
decidiu marchar para o alén o pasado 7 de 
febreiro. A museoloxía desta cidade moito 
lle debe a María Falagan, que nos deixou o 
pasado 14 de febreiro. O pioneiro do graffiti 
Sly94 marchou o 20 de febreiro agradecen-
do o ben que o pasou por aquí. Ata sempre, 
veciños.

iO Vigo que non sae nas postaisi 
titula a exposición de Diana Cordero e 
Davida, que desde o pasado 22 de febreiro 
e ata o 20 de abril se pode apreciar á negra 
sombra do Café Uf, no número 19 da rúa 
do Pracer.

iNas Ondas,i o VII Festival de Música e 
das Artes do Conservatorio Superior de 
Música de Vigo ofrece desde o mes pasado e 
ata xuño un total de corenta actividades gra-
tuítas nas dependencias deste centro oficial, 
no alto do monte do Castro.

Ventos de mudanza que fan vinte anos: o 19 
de marzo de 2002 o grupo alemán Scorpions 

deu no pavillón das Travesas o único con-
certo en España da xira «Acoustica».

 Efeméride 

https://www.csmvigoactividades.com/copia-de-axenda-2021?lang=es
https://www.csmvigoactividades.com/copia-de-axenda-2021?lang=es
https://www.csmvigoactividades.com/copia-de-axenda-2021?lang=es
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 viguESA do mes 

Mª Xosé Porteiro
Xornalista e escritora

texto: tamara novoa fotos: PABLO VÁZQUEZ

iMaría Xosé Porteiro Garcíai (Madrid, 

1952) recíbenos na súa vivenda da rúa 

do Pino, onde reinan os libros, as pin-

turas e as fotografías. Testemuñas, estas 

últimas, dos moitos momentos históricos 

que presenciou. Narrou as folgas do me-

tal, deulles voz aos movementos sociais e 

mesmo alcumou a movida. Viviu a eclo-

sión do feminismo e uniuse ás súas filas, 

cousa que tamén demostrou na política.

Nacida en Madrid e criada en Cuba, 

como foi a túa chegada a Vigo?

Cheguei aquí nun inverno horrible, non era 
imaxinable para min o frío que facía, nin 
que chovese tanto, nin que tivese que ir á es-
cola sendo aínda de noite… e sobre todo non 
entendía o que falaba a xente. Ademais non 
me validaron nada dos meus estudos e tiven 
que ir a unha academia na que pegaban aos 
rapaces. Despois coñecín á actriz Dorotea 

Bárcena, que entendeu o que me pasaban e 
grazas a ela empecei a facer teatro co grupo 
Esperpento, funme relacionando con xente 
que me foi explicando que era aquilo da di-
tadura, que pasara na guerra… Eu disto non 
sabía nada, sabía moito de Cuba.

Como chegaches a poñerte diante dun 

micro?

Estaba acompañando a unha proba na 
Radiocadena Española en Galicia ao que des-
pois sería meu marido, Xosé Antonio Perozo, 

que acababa de chegar de Estremadura e non 
superou a proba. Pero por alí andaba Félix 

Vidal, unha das persoas máis destacadas da 
radio galega; gustoulle a miña voz e díxonos 
que presentaramos un proxecto de programa 
radiofónico. E creamos Antes del silencio, un 
programa cultural no que retratábamos escri-
toras e escritores en galego e español.

Chegaches ao xornalismo dunha forma 

moi casual.

Si, e estou moi contenta, pero eu quería ser 
cirurxiá. O que pasa é que cando eu pensaba 
que ía ir á universidade para estudar, dixéron-
me que non tiñamos cartos para iso. Entón 
formeime na Escola de Secretarias da Caixa 
de Aforros Municipal de Vigo que era gratis. 
Estiven moitos anos como secretaria en di-
ferentes empresas, quedei embaraza e casei, 
pero seguín estudando e tamén continuei 
co grupo de teatro… ata que dei co xorna-
lismo. Moitos anos máis tarde, sendo depu-
tada, licencieime en Publicidade e Relacións 
Públicas pola Universidade de Vigo.

«O FEMINISMO ESTÁ A VIVIR UN 
MOMENTO DE CONFUSIÓN INDUCIDA»



«Padecemos 
unha censura 
terrible á que non 
lle poñemos cara»
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 VIGUesa DO MES: María Xosé Porteiro 

A movida dos oitenta, e xa que logo esta 

revista, débeche o nome…

Ese artigo que publiquei en 1984 no dia-
rio El País foi cando xa estaba en Radio 
Popular; pero antes, a través das ondas de 
Radiocadena Española pa-
sara o primeiro disco de 
Antón Reixa, o primei-
ro recital de Rompente, 

o concerto de Siniestro 

Total nos Salesianos… 
Todos eses asuntos aten-
diámolos nós. Era o único 
proxecto cultural radiofó-
nico en Galicia e en galego. Tiñamos ami-
zade con xente como Eduardo Blanco 

Amor, Álvaro Cunqueiro, Celso Emilio 

Ferreiro, Laxeiro, Luís Seoane… Foi 
unha época fabulosa, pero todo resultaba 
moi difícil e moi traballoso, criando fillos, 
estudando e traballando sen case cobrar.

Para ti, que traballaches nos medios du-

rante o franquismo, a democracia supu-

xo a liberdade de prensa?

Na radio estabamos obrigados a seguir uns 
guións pasados por censura. Tratábase dun-
ha censura previsible, sabias que vivías nun-
ha ditadura e sabías que cousas non podías 
dicir. Agora vivimos nunha censura terrible 
á que non lle poñemos cara, a ditadura de 
non saber quen controla a información. Esta 
situación é totalmente nova.

Como foi o proceso de entrares en polí-

tica en 1987?

En 1984 estaba na radio, moi contenta, e era 
delegada de El País. Cubrindo a movida vigue-
sa, a reconversión naval… Todo aquilo era 
moi interesante, pero ninguén cotizaba por 
min, non daba entrado no cadro de persoal…

Tivo algo que ver o feito de ser muller?

Abofé que si, porque como eu estaba casa-
da cun home que xa estaba dado de alta na 

Seguridade Social, preferían facerlle con-
trato a compañeiros que querían casar e 
precisaban estar cotizando para poder for-
mar unha familia. Nese momento, saíron as 
prazas públicas da CRTVG e convocouse 

unha praza para a xefatu-
ra de prensa do Concello 
de Vigo; nunha arroutada, 
presenteime ás dúas e que-
dei de primeira en ambas. 
Puiden ser redactora xefa 
na Radio Galega, pero ha-
bía que ir ata Compostela, 
así que entrei no Concello. 

Empecei a traballar alí e acabei contactando 
co mundo da política de xeito diferente.

E foi así como entraches no PSOE?

En 1986 houbo unha campaña moi grande 
en España para que o PSOE, tivese unha cota 
mínima dun 25 % de mulleres. O alcalde dese 
momento, Manoel Soto, proponme ir nas 
listas. Estiven un ano dicindo que non o faría, 
pero ao final chegamos a un acordo: eu entra-
ba nas listas como independente, montaba a 
Concellería da Muller e logo marchaba. Aos 
dous anos díxenlle ao alcalde que o deixaba 
porque xa cumprira o acordado, pero entón 
faltaban mulleres para as listas do Parlamento 
de Galicia e ao final unha cousa foi levando a 
outra. Só estiven 14 anos en política, aínda 
que parece que botei toda unha vida dentro.

Como ves a situación política en España?

Preocupante. Estamos ante unha crise que 
podería chegar a supoñer unha recesión da 
democracia.

E a nivel local, como ves a política?

A verdade é que procuro non preocuparme 
moito por iso. Penso que Vigo ten o que 
quere ter, hai un apoio masivo a un goberno 
concreto, cousa que é raro de atopar nestes 
tempos. O pobo é quen máis ordena, pouco 
máis teño que dicir.

«O feminismo 
necesita 
un acordo 
internacional»
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En que momento da túa vida te interes-

aches polo feminismo?

En Vigo había un feminismo moi potente; 
había mulleres moi significadas e eu en-
trevistei moitas delas desde a radio, lem-
bro entrevistas que lle fixen a María Xosé 

Queizán. É moi difícil non empatizar can-
do unha se decata do que elas denunciaban, 
cando se está padecendo na propia pel.

Na novela Covardes (2002), que acabas 

de presentar traducida ao español, falas 

da prostitución. Cal pensas que debería 

ser a solución para esta cuestión?

Hai que dar unha saída para as persoas que 
están dentro, e non é nada fácil. Hai mulle-
res que están aquí sen permiso e que serían 
represaliadas de volveren para os seus paí-
ses. Con todo, a abolición é imprescindible. 
A calquera que lle preguntes hoxe se estivo 

ben abolir a escravitude vai dicir que si; a 
ninguén se lle ocorre que, aínda que hoube-
se xente que quixese estar en situación de es-
cravitude, xustificase unha aceptación legal, 
formal e social de algo que vai en contra dos 
dereitos humanos.

O feminismo veu gañando moito duns 

anos para acó, pero tamén hai moita 

fragmentación. Cal é o teu parecer so-

bre isto?

Estamos a vivir un momento de confusión 
inducida. Houbo unha reacción moi gran-
de dos poderes políticos e económicos para 
frear unha onda moi forte de feminismo que 
viña de «El violador eres tú» en Chile, a re-
belión das pibas na Arxentina, o movemento 
Me Too desde Hollywood… A revolta que 
houbo aquí, en Europa, empezou na India; 
pero seguimos sen saber, por exemplo, o 
que pasa na China.

Cal é para ti o principal territorio a con-

quistar?

Boto en falta un acordo internacional coma 
o da IV Conferencia Mundial sobre a Muller 
de 1995 en Pequín. Hai grandes cuestións a 
nivel global que se deixan nas mans de go-
bernos que, se ben son elixidos democratica-
mente, marchan aos catro anos. Precisamos 
un acordo internacional sobre temas como a 
violencia simbólica, a comunicación…

Que é o que mais te satisfixo do labor 

xornalístico que fixeches?

Desfrutei moito nos últimos anos coa opi-
nión, pero o que máis me gustou desde 
sempre foron as entrevistas, coas que ti-
ven ocasión de coñecer xente moi intere-
sante. En especial, quedo coa que lle fixen 
a Cunqueiro cando se facían os primeiros 
25 anos de Galaxia, na que dixo cousas que 
non estaban contadas ata entón; tamén con 
outra que lle fixen a Celso Emilio, que logo 
deu pé á súa biografía.

 VIGUesa DO MES: María Xosé Porteiro 



 street photo 

Fotógrafo documental

 FELIPE CARNOTTO 

iMulleri

Percebeira na costa de Baiona.
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https://www.instagram.com/felipecarnottophoto/


Sección patrocinada pola Secretaría 

de Política Lingüística da Xunta de Galicia.

Inma López Silva está escribindo...

Capítulo 9

Non me leva moito dar con el. Alí está, xusto debaixo do peitoril onde atopara a última moeda: a entrada 
tapiada dun vello túnel. Ao seu carón, a misteriosa muller que me levara ata alí.

Despois da malleira e do aborto xurara, como Escarlata no outeiro de Tara, que nunca había volver pasar 
por aquilo. Pero para entón o castrón de Otto xa me tiña ben collida polo pescozo. Enviárame de volta 
aquí para facerlle o traballo sucio, vixiada pola muller que teño diante. Xa estou farta de bailar o seu baile. 
A miña voz supura carraxe cando me dirixo a ela.

—Por que teño que entrar eu a buscar a vosa merda? Por que non entrades vós a collelo? Por que todo 
este xogo absurdo de pistas se xa sabiades onde estaba? E por que tivo que morrer a miña filla?

Berro cada vez máis forte. Tanto ten, porque estamos soas.

—Ah —ri a muller— porque o Graal non é un fin, senón un camiño, meine liebe, e porque o teu avó se 
cadra deixou algunha trampa inesperada. Quen mellor que a súa neta para descubrilo?

—Entón, xa está? Entro, collo o que sexa que leve aí agochado case oitenta anos, entrégovolo, e deixá-
desme en paz?

A muller asente, dá media volta e marcha deixándome soa, aínda invicta naquel perigoso xogo que está a 
librarse nos alicerces da cidade. Unha procura rápida no móbil amósame algúns datos: baixo o monte da 
Guía hai seis túneles abandonados, construídos entre os anos 1926 e 1927. Un deles, o que comunicaba 
o peirao de carga coa ETEA, a antiga Escola de Transmisións e Electrónica da Armada, puido servir de 
refuxio en caso de ataques aéreos ou como dique para submarinos durante a segunda guerra mundial. 
Ese debe de ser o lugar onde está agochado iso que chaman o Graal, non cabe dúbida. O que Otto non 
sospeita é que o avó Klaus xa me avisara de todo isto antes de fuxir do Colexio Alemán e ser executado 
no Campo de Concentración Gusen II. Levo a súa carta, a que lle enviou á miña nai antes de ser captura-
do, gardada entre as páxinas do meu caderno. Por iso sei o que vou atopar baixo a montaña que garda a 
entrada norte de Vigo. O que nunca debía ser revelado.

Fago memoria para lembrar o curso acelerado sobre explosivos que recibira antes de saír de Berlín. 
O muro é vello e pouco sólido, así que non é moi complicado: colocar un pouco do plástico no lugar 
axeitado, conectar o temporizador e poñerse a cuberto ata escoitar a labazada xorda da detonación. Nada 
espectacular, pero eficaz. Abondo para que os cascallos deixen un oco para pasar.

Solto o seguro da pistola, gardo o resto do explosivo na mochila e entro na escuridade.

É hora de rematar.

Manuel Esteban

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

A unión fai a forza
TEXTO e fotos: Pablo VÁZQUEZ

iSe nos últimos temposi se sente polas 
nosas rúas algún que outro bonjour, algún 
oui ou un discreto s’il vous plaît, quizais sexa 
porque xa van dous anos que non botamos 
os franceses fóra de Vigo. Como moito, fixé-
molos alpeirar do Teatro Afundación o pa-
sado mes de setembro, nunha Reconquista 
adaptada ao interior por un motivo máis 
que coñecido. Polo tanto, estes dous últimos 
anos foron os únicos nos que esta hoste non 
saíu a rúa desde 1997, cando un grupo veci-
ñal da zona vella decidiu poñer en valor esta 
fazaña e o propio centro histórico.

Polo que conta Fiz Axeitos, membro da 
Asociación Veciñal e Cultural Casco Vello 
de Vigo, a zona vella da cidade estaba moi 
degradada nos anos noventa, con máis de 
mil edificacións en mal estado ou directa-
mente ruinosas. «Metéusenos na cachola 
que a xente tiña que falar ben do barrio e 
así xurdiu a idea. O obxectivo está máis que 
superado, pois é a festa da contorna e, para 
moita xente, a festa de Vigo», lembra. Esta 
efeméride serviu de escusa para xuntar a 
veciñanza e presumir de cidade histórica. 
Ao primeiro só se xuntaban unhas ducias 
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de persoas; co paso dos anos, o evento foi 
medrando en participación, actividades, du-
ración e medios, ata chegar a ser considera-
do Festa de Interese Turístico Nacional en 
2019, recoñecemento que aínda non se pui-
do saborear por mor da pandemia. Ese ano, 
o último da vella normalidade, participaron 
no espectáculo máis de medio milleiro per-
soas e o mercado contou con máis dun cen-
to de postos de comida, artesanía e outros 
mesteres ocupados por asociacións veciñais. 

A festa empeza a preparase en outubro, e 
nos seguintes meses hai que multiplicar es-
forzos para non faltar a outras citas impor-
tantes que saen ao paso: o Samaín, o Nadal 
ou o Entroido. Os almacéns da asociación, 
ateigados de material das distintas celebra-
cións, dan boa mostra deste labor incansable. 

Nestas últimas edicións, a metade do orza-
mento saíu das arcas do Concello, cantidade 
que complementan cos postos do mercado e 
con patrocinadores privados. Uns cartos que 
sempre parecen poucos para todo o traballo 
que hai detrás: decoración das rúas, confec-
ción de vestiario e atrezzo, contratación de 
diferentes profesionais, alugueiro de medios 
técnicos, organización do mercado…

Hai tres anos que se incorporou a directora 
teatral María Torres, que por fin puido le-
var á rúa a visión de como concibe a festa. 
Malia que o elenco está formado por xente 
da veciñanza e non por actores profesionais, 
a directora utiliza «técnicas interpretativas 
adaptadas, que en momentos puntuais ser-
ven para sacar adiante a escena». A vontade 
é a de plasmar o feito histórico con moita 
seriedade e facer fincapé nos momentos de 
máis carga dramática: o apresamento de 
María de Aurora, o asasinato na taberna e a 
expulsión dos franceses. Ao acudir a un dos 
ensaios na sede da asociación, a intensidade 
que desprenden a directora e o elenco é pal-
pable. Lonxe de ser un texto estático, a peza 
vai mudando lixeiramente co paso dos anos, 
pois os historiadores non cesan de acadar 
novas pescudas dun dos fitos máis relevan-
tes da nosa vila. Un caso salientable é o da 
presenza das mulleres. Nun primeiro mo-
mento, como viña sendo habitual, foron as 
grandes esquecidas do relato, mais os exper-
tos atoparon algunha documentación na que 
se demostraba a importancia que tiveron á 
hora de botar fóra os franceses en 1809. De 
feito, a representación permítese unha pe-
quena licenza artística á hora de incorporar 
á amentada Aurora, un personaxe que non 
existiu na realidade, pero que encarna todas 
esas mulleres que lle plantaron cara ao exér-
cito galo e defenderon cidade con traballo, 
quer nun posto do mercado, quer no seu 
fogar. «Grazas á Reconquista volvín facer 
teatro despois de moitos anos. É un orgullo 

 reportaxe: a unión fai a forza 
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poder participar na festa de Vigo por exce-
lencia» explica Estrella Iglesias, a encarga-
da de darlle vida a este personaxe desde hai 
catro anos.

Moitos dos voluntarios que se meten na pel 
dos diversos personaxes vanse sumando de 
xeito progresivo aos ensaios semanais des-
de comezos de ano e rotan de papel en cada 
edición. Algúns ascenderon no grao militar, 
como é o caso de José Ramón Carballás, 

que nos últimos 16 anos mudou o uniforme 
de soldado raso polo de tenente das tropas 
francas: «A pesar de acabar perdendo sem-
pre, facer de inimigo é o máis divertido, pois 
os malos son a alma da festa», comenta con 
humor. Polo que contan, mesmo hai algún 
tránsfuga que dun ano a outro pasa do bando 
francés á milicia local e viceversa. Quen non 
cambiou nunca de encarnación desde que 
comezou esta celebración a mediados dos 
noventa foi Victoria de Teis, a persoa máis 
lonxeva do elenco. Unha muller que desbor-
da paixón tanto na ficción, como verduleira, 
como na realidade: «Para min a Reconquista 
é o máximo, non faltei nin unha vez: mesmo 
o ano en que me operaron da cadeira vin con 
muletas», conta orgullosa esta muller que se 
encarga, xunto coa súa compañeira Elena 

García, de que todas as froitas, verduras e 
hortalizas que se ven na función sexan ca-
seiras ou procedentes do comercio local; un 
detalle que di moito a favor.

Máis aló da troula, das tapas, da represen-
tación, da música, da feira, da divulgación 
ou do gorentoso chouripán —que xa conta 
con himno propio da man do dúo Sniff & 

Crash—, o que máis loce na Reconquista 
é o orgullo de barrio. Nunha sociedade 
cada vez máis globalizada e deshumaniza-
da, onde grandes superficies e plataformas 
virtuais compiten contra o pequeno comer-
cio e a cultura local, o éxito logrado pola 
Asociación Veciñal e Cultural non debe 

pasar desapercibido. Poñendo a base no tra-
ballo colaborativo, creouse do nada unha 
festa que na actualidade é referencia na cida-
de, en Galicia e no resto do Estado. Axeitos 
resúmeo á perfección coa seguinte anécdo-
ta: «Lémbrome de que a xente que coseu os 
uniformes actuais do exército francés chora-
ba cando os vía chegar o día da obra. Tamén 
acontece que te atopas con algún material 
que fixo no seu día unha persoa que xa fa-
leceu, polo que é inevitable non lembrarte 
dela. Iso tócache o corazón, o orgullo de que 
entre catro veciños fixemos todo isto, e que 
o seguimos a facer». Se nada se torce, po-
deremos volver dicirlles adeus aos franceses. 
Au revoir, pandemia.

 reportaxe: a unión fai a forza 



 Música ao vivo 

El Tren: Tributo a Leño 
venres 4 // 22.00 h 
10,00 € -anticipada- 
12,00 € -billeteira-

Desertores cantan 
a Xela Arias 
domingo 6 // 13.30 h // 7,00 €

Mj Pérez     Banda     Udra 
sábado 5 // 20.00 h 
billeteira inversa

Las Antonias 
sábado 5 // 13.00 h // gratis

Doomnight     Metalxis 
sábado 12 // 21.30 h 
8,00 € -anticipada- 
10,00 € -billeteira-

Froján     Liberad 
al Kraken 
sábado 19 // 22.00 h 
8,00 € -anticipada- 
10,00 € -billeteira-

Napalm Fest: Barbarian 
Prophecies     Raze 
   Mesenktet     Al final 
solo habrá cenizas 
sábado 26 // 20.00 h // 8,00 €

Sala Rebullón 
Avenida do Rebullón, 23. Tameiga, Mos

Sara Casas 
e convidados 
en acústico 
venres 11 // 21.00 h // 6,00 €

Festa St. Patrick's Day 
xoves 17 // 20.30 h // gratis

Los Tonikash 
en acústico 
venres 18 // 21.00 h 
6,00 € -con consumición-

Soa en acústico 
sábado 19 // 21.00 h 
6,00 € -con consumición-

The Monk Pub
Rúa do Uruguai, 28

JCA, La huerita 
    Payo Malo 
venres 4 // 21.30 h // 5,00 €

Tecor Societario 
   Bule! Banda 
sábado 5 // 21.30 h // 5,00 €

Luck     Erin Comando 
Catana 
sábado 12 // 21.30 h // 10,00 €

Mestisound 
by BrigadaSound 
   convidados 
sábado 26 // 21.30 h // gratis

Sala Doppler
Rúa de Martín Códax, 21

Fractura     Worth It 
   Unfix 
sábado 12 // 21.30 h // 7,00 €

Cró! 
VENRES 4 // 22.00 h 
10,00 € -anticipada- 
12,00 € -billeteira-

Mentah     Saim 
sábado 5 // 21.30 h 
8,00 € -anticipada- 
10,00 € -billeteira-

H.A.L.O: Aparello 
-Dani Domínguez 
e Xavi Bertolo-) 
xoves 10 // 21.30 h // 4,00 €

Sala Kominsky
Rúa de Irmandiños, 3

Rub     Dub Corner    7: 
Ital Roots ft Cookah P 
    Jolof Warrior 
venres 11 // 23.30 h // 5,00 €

Fillas de Cassandra 
venres 18 // 22.00 h 
6,00 € -anticipada- 
8,00 € -billeteira-

Turbo Kraks     Rojo 5 
sábado 19 // 21.30 h // 5,00 €

rArO     Muk:E 
venres 25 // 22.00 h // 7,00 €

Otra vez, otra vez 
   Antón     David 
sábado 26 // 21.30 h // -

Caamaño y Amexeiras 
   jam folk 
xoves 31 // 22.30 h // 5,00 €

Liska! en A Revolta do Berbés 
Sábado 5 // - // -

Treintañeras Cañeras en La Iguana Club 
sábado 12 // 21.30 h // 8,00 €

Producciones improvisa: 
Solos que danzan 
xoves 24 // 22.00 h // 4,00€
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https://www.instagram.com/sala_kominsky/
https://www.salarebullon.com/
https://www.instagram.com/saladopplervigo/
https://www.instagram.com/themonkpub/


 outras movidas 

A plataforma de música de Mahou Cinco Estrellas que 
promove encontros ao vivo volve programar concer-
tos nas salas da cidade. Siloé actúa o venres 4 na coc-
telería Sinatra e Sienna fai o propio o venres 25 no 
Island. Dúas propostas emerxentes, orixinais e carga-
das de sensibilidade.

Ás 20:30 e ás 21:00 h // Desde 10,00 €

A adaptación do famoso filme que chegaba alén 
do amor, conta con David Bustamante e Ricky 

Merino, que se intercalan segundo a función, no 
papel de Sam e con Cristina Llorente interpretan-
do a Molly. Está dirixida polo prestixioso Federico 

Bellone.

Xoves ás 20:30; venres e sábado ás 18:00 e ás 21:30 h; 
domingo, ás 18:00 h // Desde 35,00 €

Traxicomedia sórdida con música en directo baixo a 
garantía de Ibuprofeno Teatro. Santiago Cortegoso 

escribe e dirixe unha historia de sexo, drogas, rock and 

roll, enfermidade, violencia, prostitución, vandalismo, 
morte e, por suposto, de amor. Sobre as táboas, Belén 

Constenla, María Costas, Mon Orencio, Josito 

Porto e Adrián Ríos.

Ás 20:00 h // 10,00 €

 Venres 11  
 Smoke on the Water  
 Auditorio do Concello 

 Do xoves 3 ao domingo 6  
 Ghost, el musical  
 Auditorio Mar de Vigo 

 Venres 4 e venres 25  
 Directos Vibra Mahou  
 Sinatra Coctel Bar e Island Club 
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https://www.mahou.es/vibra/directos-noroeste/
https://www.giglon.com/todos?idEvent=smoke-on-the-water
https://teuticket.com/es/ver/ghost,-el-musical
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Ás 20:30 h // 12,00 €

O noutrora membro das bandas Super Furry 

Animals e Neon Neon, é un dos artistas escoceses 
máis inquietos e recoñecidos das últimas décadas, des-
embarca na zona de Churruca para presentar un novo 
traballo: Seeking New Gods. 

 Martes 15  
 Gruff Rhys  
 Radar Estudios 

F
o
t
o
:
 
M

a
r
k

 
J
a
m

e
s

21.30 h // Desde 26,00 € 21:00 h // Desde 18,00 €

O músico madrileño presenta o seu novo 
disco, Sur en el valle, traballo repousado e 
reflexivo no que a natureza e os escena-
rios condicionan o diálogo interior que 
enfía 11 novas cancións. Os grandes 
éxitos da súa discografía tampouco han 
faltar nesta velada.

Abraham Boba volve á casa para pre-
sentar en directo Era, o último lanza-
mento da súa banda. Un traballo con 
letras poderosas, profundas e irónicas 
onde brillan os sintetizadores e a voz 
cantante deste vigués á fronte dunha 
banda con nome de estrada castelá.

 Venres 25  
 Quique González  
 Auditorio Mar de Vigo 

 Sábado 26  
 León Benavente  
 Teatro Afundación 
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https://teuticket.com/es/ver/quique-gonzalez
https://entradas.ataquilla.com/ventaentradas/es/otras-musicas/teatro-afundacion-vigo/13043--leon-benavente.html
https://cameliascc.com/programacion-marzo-feria-de-arte-y-cultura/
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 Albatros Peirao de Transatlánticos, s/n3

 Arepas da ría Martín Echegaray, 225

 baruta García Barbón, 377

 Alta Fidelidad Praza da Constitución, 124

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

 ÁRTIKA Beiramar, 1136

 Actuarte Joaquín Loriga, 242

 Vitruvia Praza de Compostela, 532

 Woodtown Camelias, 2034

 Vitter, bar de cocktails Afonso XIII, 3233

 El Mono Vintage Bar Velázquez Moreno, 3710

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

11

 Doppler, sala Martín Códax, 219

 Cibus NaVia Teixugueiras, 11 e Teixugueiras, 298

 La Tienda de Paz Canceleiro, 1114

 Ícaro, PUB Pintor Colmeiro, 313

Doutor Cadaval, 2112  Flamingos Vintage Kilo

 LA TITA RIVERA Praza de Compostela, 1715

Marqués de Valadares, 2216  Le Marché de Rachel

 lIBROURO Eduardo Iglesias, 1217

 Máis Palá Manuel Núñez, 1818

 The Monk Pub Uruguai, 2831

 Mercado de Teis Toural de Abaixo, s/n19

 Teatro Ensalle Chile, 1530

 Sr. Nilsson Triunfo, 229

 Primavera, BAR Ronda de Don Bosco, 1723

 Rataloka Tattoo Camelias, 2224

 Rouge Pontevedra, 425

 SALA KOMINSKY Irmandiños, 326

 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

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

ESPECTÁCULOS

formación

COPAS

CONCERTOS GASTRO

comercio

 986 47 00 00 
 647 47 00 47 

Cafés

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

https://amovida.gal/locais-recomendados/
https://radiotaxi470000.com/w/


 GASTRO 

TEXTO e fotos: PAULA CERMEÑO

Un país percórrese cos pés e cos ollos, pero 
tamén co padal. Para isto último, por for-
tuna, non é imprescindible coller un avión, 
pois as opcións de comida internacional me-
dran na nosa cidade, e é posible —e mesmo 
recomendable— dar a volta ao mundo chou-
tando de restaurante en restaurante sen ne-
cesidade de facer as maletas.

Xa falamos nesta sección das exquisitas es-
pecialidades venezolanas de Arepas da Ría 
(rúa de Martín Echegaray, 22), saudables e 
lixeiras por estar feitas ao forno e sorpren-
dentes por incluír ingredientes como o pol-
bo ou a soia; falamos tamén das mellores 
pizzas da cidade, á italiana, no restaurante 
Don Marco (rúa do Médico Don José Mato, 
12), ou á galega, na pizzería O Farol (praza 
de Compostela, 36); asistimos á fusión per-
fecta entre as cociñas dos dous continentes 
americanos, probando as hamburguesas e 
os almorzos de Baruta Burger & Kitchen 
(rúa de García Barbón, 37); degustamos a 
refinada pastelería francesa de La Marujita 
(rúa de Policarpo Sanz, 27); non nos esque-
cemos do produto de moda: o salmón, en 
versión cru e mariñado, que puidemos catar 
no suxi de Sibuya Urban Sushi Bar (praza de 
Compostela, 1), última incorporación á fa-
milia xaponesa da cidade e unha das propos-
tas máis apetecibles polas exquisitas salsas e 
pola calidade da materia prima; pioneiros 
no prato hawaiano máis famoso, visitamos 
Koa Poke (rúa do Porto, 30)… e a lista con-
tinúa. Sen abandonar o rueiro, poderiámo-
nos mergullar nos sabores da Arxentina, 

VIAXE CON 
MOITO GUSTO

do Brasil, da China, de Grecia, da India, do 
Líbano. Unha gran travesía.

Este mes propoñemos unha visita a dúas 
paraxes arredadas e moi diferentes: México 
e Tailandia, cuxas cociñas se encontran no 
amor polo picante e as herbas aromáticas, 
ademais da versatilidade que teñen para ser 
desfrutadas tanto en restaurante como a do-
micilio, grazas á natureza de comida de rúa.

 Burrito’s Bar, viva México 
En México, as tortillas non levan nin patacas 
nin ovos, senón fariña e auga, e teñen forma 
de pan sen lévedo. Iria Docampo e Diego 

Fernández énchenas cunha variedade de 
pratos típicos mexicanos, así como outras 
combinacións de creación propia. Abriron 
Burrito’s Bar no 2015, cando o servizo a 
domicilio aínda non estaba tan instaurado, 
e triunfaron seus pratos caseiros e económi-
cos servidos en embalaxe reciclable. Pouco a 
pouco fóronse facendo cos primeiros postos 
de Tripadvisor en comida para levar.

A especialidade de Burrito’s é presentar pra-
tos da tradición mexicana envoltos nunha 
tortilla, marcando distancia co burrito tra-
dicional, no que predominan o arroz e os 
feixóns, aínda que mantendo con forza o 
sabor de México, país de orixe de Diego. 
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 gastro: VIAXE CON MOITO GUSTO 

 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. 

Rúa de Bolivia, 34  |  986 17 07 72  |  burritosbar.es 
 burritosvigo

Praza da Estación, 1 (C. C. Vialia)  |  886 30 26 59 
padthaiwok.com  |   padthaiwok

Burritos de enchilada, de ovos rancheiros, 
de torrada de polo… que comparten carta 
con outros máis singulares con nome pro-
pio, como «Genovés», «Kyoto» ou «Thai». 
O menú inclúe ademais moitas opcións 
vexetarianas e veganas. «A variedade que 
ofrecemos fai que poidas vir en grupo e 
sempre haxa unha opción para cada comen-
sal, mesmo se non che gusta a comida mexi-
cana», aclara Fernández con satisfacción.

responsables deste espazo veneran a sim-
plicidade desta preparación tradicional, 
que elaboran dun xeito moi fiel. A pesar 
de ser unha cadea, e da rapidez con que se 
preparan estes pratos, non estamos ante 
un restaurante de comida rápida. Os pratos 
elabóranse aquí con ingredientes frescos e 
saudables, como os vexetais, as proteínas, a 
pasta ou o arroz, aderezando con especias, 
chiles e salsas exclusivas e moi saborosas.

Ademais dos famosos fideos, a carta inclúe 
moitas outras especialidades thai: curri ver-
de, amarelo ou vermello; a aromática sopa 
tom yum; ou as cuncas de arroz e vexetais 
salteadas con ovo fritido. Tamén atopamos 
pratos pensados especialmente para o públi-
co vegano e algunhas opcións para celíacos. 
Para beber recoméndase Singha, a cervexa 
lager decana en territorio tailandés. Un thai 

mango cup, elaborado con arroz, leite de coco 
e manga, será a sobremesa perfecta.

 PadThaiWok,  
 agora en Tailandia 
Un dos pratos máis fáciles de atopar e que-
ridos polos turistas que visitan Tailandia é o 
pad thai. Trátase de fideos chineses con ovo, 
vexetais, gromos de soia e salsa de peixe e 
soia que, acompañados da proteína elixida e 
coroados por cacahuetes e lima, se fan saltar 
durante poucos minutos nun wok. Na últi-
ma apertura do centro comercial Vialia, os 

http://burritosbar.es
http://padthaiwok.com
https://amovida.gal/recomendados/categoria/recomendados-gastro/
https://www.instagram.com/burritosvigo/
https://www.instagram.com/padthaiwok/


 reportaxe 

Muller, 
xa que logo, nai?
TEXTO: Maruxa GESTO

iUnha muller é menos mulleri se non 
é nai? Unha nai é menos nai se mantén os 
seus comportamentos individuais? É lexí-
timo que a maternidade veña acompañada 
de mandamentos que van máis aló do in-
cuestionable vencello do cordón umbili-
cal? Intúense respostas practicamente au-
tomatizadas. O feminismo parece que xa é 
cousa de todas e todos e o discurso xa moi 
presente en redes sociais, en conversas ami-
gables, presente nos conflitos familiares, na 
política e xa todos dicimos sen medo que 
queremos liberdade para as mulleres. Pero 
a cuestión non se debe limitar ás conver-
sas. A realidade demostra que as mulleres 
seguimos sendo cuestionadas se non temos 
fillos. Baseándonos en feitos reais recentes, 
recollemos algunhas frases: «Para cando un 
pequerrecho?», «Váiseche pasar o arroz!», 
«Para cando o mozo?». O mozo! Claro, 
outra peza chave no esquema tradicional 
de parella heterosexual, monógama e con 
descendencia. As vellas consignas seguen aí 
porque agora, máis que nunca, o peso ideo-
lóxico dunha xeración criada en ditadura fé-
rrea pesa, pesa moito. O certo é que cumprir 
co feminismo é moito máis difícil e menos 
común do que pensamos e quizais requira 
de menos verbas e de máis compromiso sin-
cero. Revisar as prioridades, crer na igual-
dade e practicala, implica cambios en todos 
os ámbitos da vida e en todas as estruturas 
sociais e institucións. Así son as revolucións 

reais, van do pensamento á acción para facer 
persoas diferentes. Hai que aceptar o cam-
bio. Entrementres, a loita continúa.

Tradicionalmente, o feminismo púxose en 
contra da maternidade. O mandato patriarcal 
de ter descendencia e o que esa descendencia 
supoñía (basicamente, renunciar a todo) non 
era aceptable. Talvez esa era a maior ameaza 
contra as aspiracións de liberdade e igualda-
de. Moitas mulleres se sentirían apreixadas 
na escravitude de ser nais, no ostracismo de 
vivir por e para a descendencia. Unha mor-
te da individualidade da muller durante xe-
racións. Unha morte en vida. Para calmar 
a lóxica reacción das mulleres sublevadas 
verbo seu sacrificado rol na maternidade 
patriarcal, o sistema ilustra o panorama con 
propaganda onde todo é amor entre mamá 
e bebé. Anuncios onde a mamá está sempre 
perfecta. Publicidade que converte á mamá 
en superheroína. Escenas onde a mamá non 
sabe parar de sorrir. Cando as que sabemos 
o que é parir, coñecemos ben o desafío emo-
cional que supón a maternidade, que nos 
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axuda a mandar a paseo as parvadas coas que 
nos vén a xente. Sendo conscientes disto, 
non é complicado entender que a renuncia 
á maternidade fose unha das máximas dos 
primeiros feminismos.

Pero o certo é que traer criaturas ao mundo 
é unha cuestión entre mística e vital, e resul-
ta de máxima relevancia. Hai apoderamen-
to na posibilidade de ser nai de acordo cos 
principios de cada muller. O apoderamento 
de poder decidir como queremos que sexa o 
parto, o puerperio, a crianza e a educación 
no apego e o amor maternais. Así si, moi-
tas mulleres queren ser nais. Nais que non 
deixan de ser mulleres. Esther Vivas lém-
branos que o feminismo ten unha débeda 
coas nais, defendendo de igual maneira a li-
berdade das mulleres de ser ou non ser tal. 
No seu libro Mamá desobediente, a devandita 
autora secciona dificultades e dilemas morais 
da maternidade e chega á conclusión de que 
dar as costas á felicidade da nai e dar as costas 
á felicidade da prole. O feminismo inclusivo 
e non excluínte que promove reflíctese na 
conta de Instagram @esthervivasesteve, en 
frases como: «Xa basta de preguntar ás mu-
lleres para cando os fillos», «O problema non 
é a maternidade; é o patriarcado e o capita-
lismo», «[como] Ser nai e feminista». Unha 
liña de pensamento de Vivas é a íntima rela-
ción entre a felicidade dun fillo e a felicidade 
da nai: a autora defende un feminismo que 
defenda a infancia, porque sabe que o víncu-
lo emocional é tan estreito que non é posible 
o benestar dunha parte sen o da doutra. Esta 
realidade é outra panca de presión e violen-
cia contra as mulleres, que queda patente en 
cuestións como a violencia obstetricia e a 
violencia vicaria.

Hai máis voces que se alzan ao respec-
to. Laura Baena, líder do movemento de  
@malasmadres, decidiu nun momento da 
súa vida que a maternidade imposta pola 

sociedade non era para ela. Tivo que renun-
ciar a varias cousas e volver empezar pro-
fesionalmente. A inxustiza de ter que reco-
mezar camiños unha e outra vez, de ter que 
facer esforzos inxentes só por ser muller, 
levouna a crear este movemento que pon 
de relevo o traballo reprodutivo realizado 
polas mulleres e esixe compensacións que 
procuren equidade laboral entre homes e 
mulleres, que fagan reais as ínfulas de conci-
liación e progreso en igualdade que tanto se 
aireaban antes de que a pandemia as botase 
por terra. Fai falta máis ca iso, porque cun 
ton satírico, irónico e amoroso, amosa o tre-
mendo número de situacións complicadas ás 
que están sometidas as madres polo feito de 
ser, ademais, mulleres traballadoras e con 
necesidades individuais. Así, consegue facer 
presión nas institucións, tamén coas súas 
aparicións nos medios de comunicación. 
Cómpre unha visita á súa páxina web para 
coñecer un pouco máis de preto o labor da 
asociación que promove, que ademais conta 
cunha liña de produtos ben interesante.

As mulleres temos dereito de individua-
lidade. É necesario desvincular os termos 
muller e nai e ter a posibilidade de decidir 
con independencia o que significa ser unha 
cousa e a outra. Moitas mulleres non están 
interesadas na maternidade. Outras teñen 
dereito a decidir cando e como queren ser 
nais. As mulleres temos que decidir que tipo 
de mulleres queremos ser, sen que iso afecte 
os nosos dereitos individuais. E, sen saír da 
nosa benquerida cidade temos espazos que 
contribúen á causa.

  reportaxe: Muller, xa que logo, nai? 
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iVigoentrenai
Cal é o momento máis álxido da materni-
dade? Calquera muller xestante seguro que 
o ten claro: o parto. Sen dúbida, unha pre-
paración física para ese momento chave vai 
garantir que durante as horas que dure, as 
mulleres sintan máis control sobre o propio 
corpo e aumenten a sensación de saber parir.

A sección de pelveperineoloxía de 
Vigoentrena Muller Saúde e Movemento 
leva anos ofrecendo servizos a mulleres no 
embarazo e no posparto. «Contamos con 
programas de adestramento, talleres de par-
to e movemento e fisioterapia para mulleres 
que xa teñen unha tradición de activida-
de física e tamén para as máis sedentarias. 
Partimos dun deseño xeneralizado que ten 
en conta os cambios e as necesidades co-
múns do corpo nestas etapas, sempre adap-
tando os exercicios e os tratamentos a cada 
unha». Neste completo centro de adestra-
mento son moi conscientes das necesidades 
específicas da fisioloxía feminina, atenden-
do o ciclo menstrual, o solo pelviano e mais 
a nutrición.

iLoli Francosi
Partindo da base de que a maternidade im-
plica cambios moi profundos a nivel físico, 
emocional e psicolóxico, semella que a aten-
ción á propia pel, ao aspecto físico e ao be-
nestar xeral son un complemento máis que 
merecido e útil no embarazo e no período 
de posparto. Con grande experiencia nes-
te eido, Loli Francos decidiu iniciar este 
proxecto en 2013.

«Os nosos programas para embarazadas me-
lloran o estado de sobrecarga muscular, a re-
tención de líquidos e, en xeral, o estado do sis-
tema linfático. Son especialmente interesantes 
as masaxes de costas, que melloran moito a 
sensación de relaxación e combaten a tensión 
corporal». Ademais, as sesións de presoterapia 
preparto e os programas específicos de LPG 
son un complemento ideal.

Rúa de Celso Emilio Ferreiro, 7  |  886 11 14 81 
vigoentrena.es  |   vigoentrena  |   vigoentrena

Rúa de Zaragoza, 51  |  886 12 25 13  |  lolifrancos.es 
 lolifrancos.estetica  |   lolifrancos.estetica
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iProgresai
As mulleres, en xeral, pero na maternidade 
en particular, estamos moi expostas a falsas 
expectativas sobre o aspecto físico e as emo-
cións que debemos sentir. Neste pensamen-
to nace Progresa, o centro integral de saúde 
especializado na muller, no embarazo e nos 
cativos. Un labor compartido entre fisiote-
rapeutas/osteópatas, matrona e sexóloga, 
nutricionista, psicóloga perinatal e algunhas 
especialidades máis, todo concentrado nun 
mesmo lugar.

Para o equipo de Progresa, o embarazo é o 
cambio máis adaptativo na muller, sendo de 
gran axuda servizos como osteopatía e pila-
tes no embarazo, preparación para o parto e 
a recuperación posparto, grande esquecido 
neste proceso. Por iso, neste lugar as fami-
lias encóntranse arroupadas no tocante ao 
posparto, ás dificultades na lactancia, á reha-
bilitación do solo pelviano e ao adestramen-
to hipopresivo. Ademais contan con Indiba, 
una ferramenta innovadora nos procesos de 
recuperación.

Asemade, recoméndase valorar ao bebé para 
favorecer o seu correcto desenvolvemento 
neuronal e así poder evitar problemas a tra-
vés de fisioterapia pediátrica e outras prácti-
cas beneficiosas para todos os meniños.

Rúa de Caracas, 8  |  986 95 46 21  |  saludprogresa.com 
 saludprogresa  |   saludprogresa

iDiego Gómezi
No estudio fotográfico de Diego Gómez 
respírase a emoción e a devoción nas súas 
sesións con neonatos. Luz tenue, tempera-
turas entre 25 e 28 graos e ruído branco ga-
ranten a similitude co ventre materno.

«Hai unha serie de requisitos importantes 
para a sesión», afirma. «Que o bebé faga 
unha toma xusto ao chegar para favorecer 
o sono e que os pais veñan tranquilos e con-
fiados». Que os meniños estean profunda-
mente durmidos é o que precisa Diego para 
lograr instantáneas anegadas pola tenrura.

Alén da fotografía newborn, neste estudio 
pódense honrar outros momentos máxicos, 
como o embarazo, con instantáneas bañadas 
na beleza e a complicidade propias destes 
meses de grande ilusión. Ademais, tamén 
son moi demandados outros produtos, como 
o seguimento de bebés, que inclúe varias 
sesións ao longo do primeiro ano de vida; 
sesións infantís e familiares; reportaxes de 
comuñón... Toda a información  está dispo-
ñible nas redes profesionais de Diego, que fai 
súa a frase que afirma que as mellores cousas 
da vida non son cousas, senón momentos.

Camiño do Loureiro, 19  |  616 14 80 55 
diegogomezfotografo.com  |   diegogomezfotografo
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iSipi Nopii
Escoller as primeiras pezas de roupa é un 
dos preparativos que máis ilusión lles fai 
aos proxenitores neófitos. As irmás Ángela 
e Marta Giráldez téñeno claro: diversión, 
comodidade e seguridade son as máximas 
que segue a marca que respaldan, confeccio-
nada integramente no concello de Cangas: 
Sipi Nopi.

Ademais das súas coleccións de roupa, con-
tan con outras marcas afíns á súa filosofía 
de sostibilidade e abarcan tamén accesorios 
como mochilas ou panos a xogo con mode-
los coloristas.

Todos os produtos que da marca se venden 
na tenda física e na Rede teñen o certificado 
Oeko-Tex Standard 100: son sostibles e es-
tán libres de substancias tóxicas ou nocivas 
nos materiais e nos procesos, como as tintu-
ras, todas vexetais. O maior orgullo para as 
irmás é que a rapazada prefira a comodidade 
das súas pezas, froito do cariño posto na pa-
tronaxe, e que duren a través das xeracións 
grazas á calidade.

iNaiNaturai
Fulares elásticos económicos, mochilas de 
porte, bandoleiras cos tecidos máis fermo-
sos, fulares versátiles e duradeiros ou meitais 
para todos os gustos. O mundo dos portabe-
bés é amplo, pero tan sinxelo como escoller 
a opción ou opcións ideais para cada mater-
nidade.

NaiNatura, empresa de servizos de aseso-
ramento para o porte, masaxes para bebés 
e asesoramento de lactancia ten á fronte a 
Ana Torres, que nos conta as vantaxes que 
podemos desfrutar grazas a esta actividade: 
«Portando imos poder acudir á clase, facer 
as tarefas da casa, asistir a eventos, ir a fei-
ras, saír tomar algo, dar paseos pola nature-
za ou mesmo acudir a festivais musicais…» 
Todo isto coa tranquilidade de ter á nosa 
criaturiña pegada ao corpo, algo moi bene-
ficioso para o desenvolvemento nos primei-
ros meses de vida.

«É moi importante pensar na comodida-
de de quen porta e na seguridade do bebé. 
Por iso é vital acudir a sitios especializados, 
obradoiros ou solicitar asesorías para defi-
nir ben as nosas necesidades e antepoñer a 
ergonomía ao resto». NaiNatura ofrece este 
tipo de asesorías coas que se pode decidir 
que portabebés se adapta mellor a cada ne-
cesidade e contar con acompañamento no 
proceso de descuberta deste xeito tan natu-
ral de ser nai.

Rúa do Sol, 23 (Cangas)  |  986 30 42 95  |  sipinopi.com 
 sipinopikids  |   sipinopikids

nainaturamaternidad.es
 nainaturamaternidad  |   nainaturamaternidad
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 Deleite literario 

Xornalista e crítica 

literaria

 Tensi GESTEIRA 

#PuroDeleite

iAs vidas truncadas pola guerrai
Despois d’O mundo en que vivín, a editorial Hércules volve traernos outra xoia 
de Ilse Losa, unha das autoras máis recoñecidas das letras portuguesas. Río sen 

ponte conta a historia da vida truncada de Jutta, unha moza alemá que debi-
do á crise económica que atravesa a Alemaña previa ao nazismo, abandona o 
país na busca dun futuro máis próspero. O libro é, quizais, un dos mellores 
exemplos literarios de como chegou a guerra para mudar as vidas máis cotiás. 
Así mesmo, a historia consegue emocionarnos porque fala das partes máis 
cruentas dos seres humanos, pero tamén do amor que nos salva.

iA revolución das mulleres dos anos vintei
A prensa e a literatura constitúen, na maioría dos casos, instrumentos moi 
interesantes e útiles na análise da historia desde diversas olladas. Así o fixo 
a xornalista Raquel C. Pico na súa investigación sobre a visión das mulleres 
galegas na prensa e nos libros publicados nos anos vinte. Noticias da moderni-

dade. A muller moderna na prensa galega dos anos 20 é unha análise innovadora 
sobre a visión das mulleres naqueles anos, onde atopamos conceptos como 
«a solteirona», os míticos salóns de té, as mulleres do campo en oposición ás 
da cidade, as mulleres galegas e as de Madrid etc. En definitiva, un libro para 
seguir afondando no debate feminista e para abrir perspectivas novas.

iO poder da fortaleza e a liberdadei
A poesía como reivindicación e como exercicio de fortaleza, a liberdade e a in-
dependencia. Iso é Iris Atalaia, o segundo poemario de Teresa Ríos, que pon en 
evidencia ese pasado que queremos lembrar e non perder xamais. Escrito desde 
unha ollada manifestamente feminista, o libro reivindica as nosas avoas e a súa 
sabedoría para, a partir delas, promover a propia revolución interna. Como xa 
podiamos albiscar na obra anterior, Non estamos preparados para medrar, aquí olla-
mos as influencias de poetas tan queridas como Lupe Gómez ou Olga Novo.

Título: Río sen ponte  Autora: Ilse Losa  Tradutora: Ana Cristina Vasconcelos de 
Macedo  Editorial: Hércules de Ediciones  Extensión: 240 páxinas

Título: Iris Atalaia  Autora: Teresa Ríos Noya  Editorial: Medulia  Extensión: 87 páxinas

Título: Noticias da modernidade. A  muller moderna na prensa galega dos anos 20  Autora: 
Raquel C. Pico  Editorial: Galaxia  Extensión: 166 páxinas
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 as outras luces 

Escritor

 Ernesto IS 

MEMO, 
Teatro Ensalle

de programación, investigación e formación 
en artes escénicas contemporáneas do mes-
mo nome situado no número 15 da rúa de 
Chile, presenta MEMO, o seu novo espec-
táculo; unha disertación escénica, en cha-
ve posdramática, sobre a estupidez da raza 
humana e as nosas contradicións, así como 
a incapacidade que temos para coexistir en 
harmonía. Con iluminación, dramaturxia 
e dirección de Pedro Fresneda, interpre-
tación e creación de Raquel Hernández, 
Artús Rei e do propio director, produción 
e distribución de María Costa e colabora-
ción do colectivo Terrorismo de Autor, 

a peza conta cos trazos característicos da 
compañía: mestura de linguaxes e creación 
en colaboración. Con máis de vinte espec-
táculos na súa traxectoria, Teatro Ensalle 

ofrécenos este MEMO no espazo que, desde 
o ano 2003, se converteu nun fervedoiro 
cultural e artístico da nosa cidade.

«Somos capaces de repetir dos guerras mun-
diales en un solo siglo y de empezar el si-
guiente por el mismo camino. De salir de 
crisis bélicas, económicas y sanitarias por el 
mismo agujero que nos metió en ellas. No 
sabemos (o no queremos) distinguir una sa-
lida de un pozo, cavar de trepar, ni soplar 
de chupar. Somos el único animal con me-
moria y el único capaz de tropezar dos ve-
ces con la misma piedra. Somos memos». A 
compañía Teatro Ensalle, xestora do espazo 

Data e hora: xoves 24, venres 25, sábado 26 
e domingo 27, ás 20.00 horas.
Lugar: Teatro Ensalle (rúa de Chile, 15).
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Educadora infantil
 LOURDES TOMÉ 

Dicímoslles decote aos fillos que sexan sen-
sibles e respectuosos, pero despois non 
deixamos que expresen as emocións nin res-
pectamos os procesos naturais que teñen. A 
mellor forma de educar no feminismo é ser 
feminista: facer que a igualdade reine a dia-
rio; normalizar xogos, roles e actitudes inde-
pendentemente do xénero e mostrando estes 
xestos a través do exemplo. Papá e mamá 
poden facer as mesmas tarefas e teñen ami-
zades sen distinción de xénero, non se limitan 
a grupos exclusivos de homes ou mulleres. 
Os nenos poden chorar e as nenas non se 
poñen feas cando o fan. Non hai cousas de 
rapaces ou de rapazas e todas as cores son 
fermosas, porque as cores non teñen xénero. 

Permítelle ao neno ser quen é e facer o que 
lle gusta, sen censurar, condicionar ou dirixir. 
Simplemente acompaña desde o respecto, 
axúdalle a ter unha boa autoestima sen bus-
car a aprobación dos demais para sentirse 
valioso e onde a beleza non estea por derri-
ba da intelixencia. Fomenta o xogo que ensine 
a respectar e ser respectado. Só deste xei-
to os pequerrechos terán claro o mantra do 
«non é non».

Feminismo de base

«Só un pobo culto, igualitario, formado e solidario pode acadar 

a felicidade individual e colectiva». 
Antía Cal
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Especial: Escolas de portas abertas

A mellor herdanza que podemos deixar é au-
tonomía e educación. A educación en valores 
é fundamental desde a infancia, por iso, no 
colexio concertado San José de Cluny ofré-
cense diversas metodoloxías: aprendizaxe 
cooperativa, traballo por proxectos e plans 
propios e internacionais, como Erasmus+. O 
centro conta con máis de dez mil metros ca-
drados de instalacións onde se poden des-
envolver todas as actividades ofrecidas: 
aulas de informática, música ou tecnoloxía; 

biblioteca; capela; laboratorios de física, quí-
mica e bioloxía; polideportivo; radio; salón de 
actos…

Conscientes de que as tecnoloxías da comu-
nicación e da informacións están en plena 
efervescencia, aquí poténciase a competen-
cia dixital en todo rango de idades. O mundo 
xira derredor da comunicación e este centro 
plurilingüe ensina inglés desde os 3 anos de 
idade e francés a partir dos 8. «O teu pri-
meiro cole, a túa segunda casa» é o slogan 
deste colexio de carácter familiar que abran-
gue desde os 3 anos ata o bacharelato.

Para axudar coa conciliación familiar, tamén 
se ofrecen servizos madrugadores e diver-
sas actividades extraescolares, contando 
cun club deportivo propio.

San José de Cluny

catroventos.gal  i   catroventoseditora 
 catro_ventos  i   catroventos

Rúa do Carballo, 46  i  986 49 35 01
 clunyvigo@cluny.es  i  clunyvigo.es

Neste labor cabe destacar a iniciativa do 
Comando Igualdade, un grupo formado por 
alumnado do IES Alexandre Bóveda que ten 
por obxectivo sensibilizar a mocidade ao re-
dor da igualdade real entre homes e mulleres, 
á procura dun mundo máis xusto e humano. 
Así o plasman no libro Comando Igualdade. A 
mocidade facendo a revolución feminista nas 
aulas!, de Chis Oliveira e Priscila Retamozo. 
Profesora e alumna, relatan os primeiros pa-
sos do movemento feminista a partir dos tra-
ballos de visibilización nos centros de ensino, 
coma o Proxecto Bata. O libro está editado 
por iCATRO VENTOS,i editorial comprome-
tida con esta temática, que se empraza na 
rúa da Ferrería. De feito, o pasado 21 de feb-
reiro publicaron Desamarmos o capitalismo. O 
amor como acción política, unha obra pioneira 
no uso da linguaxe inclusiva e que podemos 
adquirir nas librarías ou a través de Internet.

Meténdonos de cheo en temática literaria, 
esta editora recoméndanos máis títulos pu-
blicados: A froita do coñecemento, Árbores 
que non arden e Feminismo para o 99 %. É 
importante sinalar que todas as obras que 
editan, pertenzan á área de coñecemento á 
que pertenzan, teñen como base unha pers-
pectiva ecofeminista.
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Este centro plurilingüe emprazado na parro-
quia de Cabral formouse hai case 42 anos 
como unha cooperativa que iniciaron oito 
profesores e que a día de hoxe xa está for-
mada por 26 docentes.

Nesta escola cóbrense as etapas de edu-
cación infantil, primaria, secundaria e tamén 
se oferta educación especial. Aínda que o 
horario lectivo é de xornada única, das 8:40 
ás 14:00, as portas permanecen abertas das 
7:30 ás 17:30, con servizo de aula matinal, lu-
doteca e comedor. Ademais ofrécense diver-
sas actividades extraescolares, como nata-
ción, robótica ou xadrez. Grazas ao ambiente 
familiar e a un trato personalizado, a atención 
á diversidade e a educación inclusiva con-
vértense nun dos puntos fortes deste cen-
tro, xunto coa importancia que se lles presta 

Colexio alborada

No barrio de Coia atopamos este centro 
plurilingüe xestionado por unha cooperativa 
que oferta os tres niveis educativos básicos: 
infantil, primaria e ESO. A xornada escolar 
é de mañá, continuando de xeito voluntario 
con actividades extraescolares pola tarde. 
Ademais, este colexio atende en horario ex-
traescolar aos alumnos con dificultades de 
aprendizaxe ou que precisen reforzar en al-
gunhas materias ou técnicas de estudo.

Entre os proxectos educativos do centro 
cabe destacar o proxecto Reinvent The 
Classroom (RTC), que implica unha transfor-
mación tecnolóxica. O obxectivo é desen-
volver habilidades e competencias actuais 
no alumnado, outorgando o pleno acceso ás 
novas tecnoloxías e, así, ao coñecemento 
global.

O colexio dispón ademais de servizo de co-
medor con cociña propia, transporte esco-
lar, aula matinal e gabinete psicopedagóxico 
con especialistas. Para as novas matricula-
cións estanse a realizar xornadas de portas 
abertas mediante cita previa, e así pasar a 
coñecer máis a fondo as instalacións deste 
espazo educativo.

Colexio montesol

Rúa de salceda de Caselas, 8  i  986 20 85 12
montesol@colexiomontesol.com

colexiomontesol.com

aos idiomas. Aquí promóvese a curiosidade 
a través de retos e proxectos de investiga-
ción. Participan en exposicións e feiras de 
carácter científico, foros intercomunitarios, 
concursos e xornadas científicas a nivel na-
cional e internacional.

Todo o labor educativo ten como principal 
obxectivo facilitar un desenvolvemento in-
tegral no alumnado co fin de formar adultos 
responsables, capaces de desfrutar dunha 
convivencia feliz con un mesmo, cos demais e 
coa contorna que nos abrangue.

Avenida do Aeroporto, 392  i  986 27 24 32
cpr.alborada@edu.xunta.es  i  colexioalborada.es
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Na axenda de amovida.gal podes consultar estes e outros eventos para pequerrechos en Vigo .

Proxecto de animación á 
lectura no que diferentes 
artistas visitan a biblioteca 
con maletas cargadas de 
historias, co fin de fomentar 
entre o público máis pequeno 
o gusto polos libros e a lectu-
ra. Nesta ocasión a cargo da 
narradora Olalla González 
e o autor e ilustrador Marc 
Taeger.

Data e hora: venres 4 ás 18:00 h // 
Lugar: Biblioteca Pública Xosé Neira 
Vilas // Prezo: gratis // Idade re-
comendada: a partir dos 3 anos // 
Duración: 60 minutos // Inscrición pre-
via: escribindo ao bpneiravilas@vigo.
org ou chamando ao 986 26 77 59.

O movemento, a manipulación 
de obxectos e os efectos vi-
suais cóllense da man para 
crear un espectáculo in-
usual. Os espectadores son 
levados a través das imaxes 
que se presentan e trans-
forman ante os seus ollos, 
penetrándoos nun universo 
suxestivo que cambia de xei-
to constante. 

Data e hora: sábado 5 ás 18:00 h, 
domingo 6 ás 12:00 h e ás 18:00 h // 
Lugar: Sala Ártika // Prezo: 8,00 € 
(anticipada) 10,00 € (xeral) // Idade 
recomendada: a partir dos 4 anos // 
Duración: 50 minutos.

Data e hora: domingo 13 ás 18:00 h // Lugar: Auditorio Mar de Vigo // Prezo: 5,00 
€ // Idade recomendada: a partir dos 5 anos // Duración: 60 minutos.

Data e hora: sábado 19 ás 12:00 h // Lugar: Biblioteca Pública Juan Compañel // 
Prezo: gratis // Idade recomendada: a partir dos 4 anos // Duración: 40 minutos 
// Inscrición previa: chamando aos teléfonos 886 12 04 40 ou 886 12 04 45.

Un espectáculo descarado, fresco e 
enérxico onde un grupo de adultos 
loitan por ser bos modelos sen per-
der os papeis ante a lóxica e a sin-
ceridade directa da infancia. Entre 
os obxectos e a danza, o teatro fí-
sico e a música, as voces invisibles 
da cativada aparece para pedir ex-
plicacións, con humor e poesía, como 
é que un día os adultos deixaron de 
xogar.

Un recital poético ben divertido, simpático e interactivo. 
María Canosa, lista coma un allo, é unha das caras  máis co-
ñecidas e recoñecidas polo público infantil e xuvenil das no-
sas letras, traballando na loita contra os medos máis habi-
tuais da infancia, onde os poemas vencen os temores.

Data e hora: sábado 12 ás 12:00 h // Lugar: Biblioteca Pública Juan Compañel // 
Prezo: gratis // Idade recomendada: a partir dos 4 meses // Duración: 45 minutos 
// Inscrición previa: chamando aos teléfonos 886 12 04 40 ou 886 12 04 45.

Historias de personaxes que nunca existiron, pero con viven-
cias reais: sofren cando senten rexeitados, gozan dos xogos 
e do amor, buscan protección e respecto; pero tamén loitan 
por rachar cos estereotipos establecidos pola sociedade. 
Con esforzo, pódese acadar calquera propósito.

CONTOS PARA A IGUALDADE

LAS PEQUEÑAS COSAS

VERSOS PARA PERDER OS MEDOS

A HORA DOS CONTOS

FORMAS

Foto: Luca Rocchi
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https://amovida.gal/pequechos/
https://www.artikavigo.com/formas_ev3799.html
https://www.giglon.com/todos?idEvent=las-pequenas-cosas


Data e hora: sábado 19 ás 18:00 h e domingo 20 ás 12:00 h e ás 18:00 h // Lugar: 
Sala Ártika // Prezo: 8,00 € (anticipada), 10,00 € (anticipada) // Idade recomen-
dada: a partir dos 4 anos // Duración: 55 minutos.

Quen non coñece a fábula da cigarra preguiceira e a formiga 
traballadora? Este novo  encontro entre as dúas protagonis-
tas da historia non vai ser doado, pero será moi necesario. 
Esta tenra historia fala de ser quen de superar os medos 
para facer das nosas vidas o que queremos.

A NOVA HISTORIA DA CIGARRA E A FORMIGA

Data e hora: sábado 26 ás 12:00 h // Lugar: Biblioteca Pública Juan Compañel // 
Prezo: gratis // Idade recomendada: a partir dos 4 meses // Duración: 40 minutos 
// Inscrición previa: chamando aos teléfonos 886 12 04 40 ou 886 12 04 45.

Este espectáculo no que se combina a narración oral co tea-
tro de monicreques, trata de facer visible a importancia dos 
animaliños máis pequerrechos da nosa vida cotiá.

ENTRE BECHOS ANDA O CONTO

https://www.artikavigo.com/a-nova-historia-da-cigarra-e-a-formiga_ev3801.html
https://colexiobouzabrey.com/


 TENDENCIAS 

Correctora literaria 

e redactora de contidos

 ESTELA GÓMEZ 

VIVE LA FEMME!

O sector téxtil está composto nun 80 % de 
mulleres, polo que desde esta empresa se 
tomou como principio a idea de mellorar e 
crear un compacto social positivo para todas 
as que conforma o mundo da moda. A marca 
conta con colaboracións diversas, como a DJ 
Toccororo, a fotógrafa Arancha Brandon 
ou a estilista Sara Vasques, entre moitas 
outras amigas que decidiron levantar a voz e 
facer que o feminismo máis sostible e xusto 
chegue aos nosos armarios e xoieiros.

Se ti tamén queres formar parte desta peque-
na gran revolta, colga no pescozo o modelo 
«Notebook» para escribir unha historia de 
teu ou leva nas mans o anel «Mood» para 
aceptar as emocións que sentes. Pon a cami-
seta Sister se queres ver o mundo con lentes 
violetas e usa a tote bag «Girl Gang» para ani-
mar o teu equipo favorito. Mercando estes 
produtos en ouijane.com darémoslle pulo ao 
comercio local e ás nosas emprendedoras. Se 
queres saber máis sobre esta marca de mu-
lleres da terra para mulleres do mundo, non 
dubides en ler o magazine online que publi-
can, no que falan dos seus procesos de pro-
dución e de temas sociais que nos preocupan 
a todas. A girl gang viguesa xa está aquí.

Na nosa cidade existe unha comunidade 
de mulleres apoderadas que responden ao 
berro de «Oui Jane!». Conviven achegan-
do ideas frescas e novas baixo o abrazo de 
Violeta Bouzada, fundadora e dona da 
firma e experta no mundo da moda, e de 
María Gago, responsable de comunicación 
e deseño da marca. Quéreste unir a elas? 
Presta atención.

Tras un tempo traballando no mundo da 
fast fashion en París, Violeta decidiu tomar 
un novo rumbo e deixarse reconquistar 
polo seu Vigo natal, fundando esta marca 
de nome francés e de corazón vigués: iOuii 
iJane!i Trátase dun proxecto baseado na 
produción local de téxtil e xoiería a base de 
materiais reciclados, como a prata; e unha 
liña ideolóxica de corte feminista, como o 
lema «be sorora»; convidando así ao coida-
do do ambiente, á igualdade e á sororidade.

35MAR 2022 i

https://www.instagram.com/eclipsedemarr
https://ouijane.com/


 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

ALOCADOS

iJose Mirandai
josemiranda.es
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