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SUMARIO

Cada elemento do sumario leva á súa páxina correspondente.

botóns

Localizados nos bordos das páxinas, preme os botóns para ampliar a información,
comprar entradas, ver contido audiovisual, volver ao sumario…

Zonas interactivas

Navega polas páxinas na procura das zonas interactivas (fotografías, biografías
dos colaboradores, páxinas web, iconas de
redes sociais, logotipos…).

barra superior

Sempre vas poder volver ao inicio dun
contido de varias páxinas premendo na
barra superior.

Ligazóns

Para máis información, preme nas ligazóns dos termos subliñados en vermello.

Portada: Pablo Vázquez
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EDITORIAL
A arte da guerra, a estratexia militar
do mestre Sun Tzu, escribiuse no
século xviii e segue a ser unha obra
moi interesante no noso tempo.
Pero mellor que quede no papel.
Levamos semanas recibindo imaxes
arrepiantes desde Ucraína. Un conflito que non é peor que moitos outros, pero que asusta máis porque
nos colle preto. Tamén porque nos
pon de fronte contra o monstro da
guerra e o pouco valor que pasan
a ter as vidas humanas en certas
situacións. Un pesadelo que chega
xusto cando parecía que espertabamos do mal soño da pandemia. Este
primeiro cuarto de século xxi parece non presentarse con demasiados
motivos para o optimismo; cun
mercado laboral precarizado desde
a gran crise económica do 2008 e
con varias feridas abertas, como a
dos refuxiados sirios ou a do pobo
saharauí. Con todo, como xa se demostrou noutros momentos da historia, a creatividade non ten paraxe.
En calquera forma que se encarne,
a arte serve como vía de escape,
como forma refinada de protesta e
mesmo como retrato do seu tempo.
Neste número celebramos a vida
e obra do pintor Laxeiro, un dos
máis grandes artistas galegos do século xx e, asemade, abrimos a fiestra para descubrir o novo talento
que nos abrangue nos nosos días.
iO noso papel é o da arte,i
ie non o da guerra.i

ollo ao dato
iFormada exclusivamente por mu-i
illeres,i nace a produtora audiovisual

CRU, capitaneada polas viguesas Eire Cid
e Bea Saiáns para ofrecer servizos profesionais cunha vontade clara de transformación
feminista.

iDesde o refuxioi Os Biosbardos, en
Ponteareas, pediron axuda e a ilustradora viguesa Eva Casais, con varios murais na nosa
cidade, respondeu á chamada para botar
unha man de pintura desinteresadamente.
Efeméride

Xustiza para Déborah. É o berro mantido durante dúas décadas pola familia
Fernández-Cervera Neira. O 30 de abril
de 2002 desaparecía unha moza de 21 anos,
dando inicio a un dos episodios máis estraños e mediáticos da crónica negra viguesa.
A verdade sempre sae á luz, polo que esperamos que este caso aberto se resolva de vez.

iA gran baía de Vigo e Baionai vólvese configurar na carreira Vig-Bay. Tras
dous anos en barbeito, esta edición ofrece
tres opcións: un maratón (42 km), un medio
maratón (21 km) e unha carreira curta (10,5
km). Desde as 8:00 h do domingo 10, hai que
correr toda a costa.
iCo gallo do Día do Libroi (sábado
23), a Biblioteca Pública Juan Compañel
acolle unha exposición bibliográfica mostra obras de autores que recibiron o Premio
Miguel de Cervantes, facendo especial fincapé nos dous autores galegos: Gonzalo
Torrente Ballester e Camilo José Cela. A
Biblioteca Pública Xosé Neira Vilas non queda atrás, con diversas propostas por tal data.
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vigués do mes
Pintor, ilustrador e escultor

Ramón Trigo
«LEVO MOITOS ANOS DEDICÁNDOME
A ISTO SUBSISTINDO»
texto: tamara novoa fotos: PABLO VÁZQUEZ

(Vigo, 1965) é
un dos artistas plásticos máis activos da
cidade. O mar é un elemento transversal
en toda a obra deste artista, que afronta
cada novo traballo co mesmo ímpeto que
unha onda do Atlántico. Quedamos na
galería Dua 2 (Marqués de Valadares,
35), onde durante todo o mes se pode visitar a exposición dedicada ás baleas que
leva a súa firma: Leviatán.

iRamón Trigo Alonsoi

Como e cando empezaches a pintar?
Pinto desde sempre, pero digamos que a decisión de dedicarme a isto tomeina aos 14
anos coa intención de meterme no mundo
da banda deseñada. Empezaron a saírme
proxectos de ilustración que me encantaron
e, forma natural, a cousa foi derivando na
pintura.
Chegaches a publicar viñetas no Faro de
Vigo.
Si, daquela o Faro tiña un suplemento chamado O Pizarrín, cunha páxina dedicada á banda
deseñada e daba opción a que a xente enviase
propostas; eu enviei unha e, para a miña sorpresa, publicáronma e pagáronme por ela.

Es debuxante, escultor, ilustrador, pintor, guionista… Que faceta é a que máis
che gusta?
Cada día, unha cousa! O que me gusta é facer por crear visualmente. Aplico esa filosofía a cada proxecto, ilustrando, pintando,
esculpindo…
O mar está moi presente na túa obra.
Isto a que se debe?
Supoño que vivir en Vigo marca moito.
Ademais a miña familia é da Guarda, que é
case unha illa en si mesma.
Esta exposición está dedicada ás baleas,
que ves nestes animais?
Isto naceu hai 12 anos, cando fixen o libro
Leviatán, que xurdiu de xeito curioso; tiven a
idea de facer unha serie de debuxos de baleas
porque me atraían moito, polo tema do mar
e polo animal en si. Cando rematei as ilustracións, sentín que tiñan algo que contar e
escribín os textos. Deixei o proxecto aparcado, porque me parecía un libro un pouco
raro, pero o meu irmán animoume a envialo
ao Premio Lazarillo… e gañeino! A partir de
aí centreime na temática baleeira porque me
parece un ser case sobrenatural: polo tamaño, polo aspecto, pola historia que ten…
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«As galerías
de arte dos 80
e 90 practicamente
desapareceron»

VIGUés DO MES: Ramón Trigo

Ti, que expuxeches en moitas salas da
As pinturas que atopamos na exposicidade, lembras algunha mostra con esción son as que fixeches para o libro?
pecial cariño?
Non, son todas novas. Fíxenas o verán paPantoque, porque foi na que me puiden resado para unha exposición que se fixo no
laxar de vez. Tiña todo o espazo do mundo,
porto baleeiro de Caión (A Laracha), moi
calquera cousa que vía valíame para trabapreto da Coruña. Cando ampliaron a secllar, para crear…
ción baleeira do seu Museo do Mar, pedíronme que fixese unha
exposición para a inauguPara ese proxecto estiración.
«Agora hai moito veches traballando nos
Armada, como
máis intercambio estaleiros
foi esa experiencia?
Chegaches a ver unha
entre artistas»
Detrás de Pantoque estamos
balea de verdade?
Eduardo Armada e mais
Si, pero morta; unha balea
eu. Nós xa eramos colegas, a
que chegou á Guarda e quefamilia del ten un estaleiro e
dou varada.
el propúxome meterme alí a pintar durante
dous ou tres meses, cousa que aceptei encanE non resulta complicado representar
tado. A idea era que, mentres eu traballaba,
algo que non se coñece ben?
el documentaba todo con fotos e vídeos. Ao
Ese é un dos aspectos que me parecen máis
final, eses dous ou tres meses convertéronse
curiosos da balea: a pesar de que moi pouca
nun ano e foi unha pasada. Eu vivo moi prexente viu algunha, todos temos unha imaxe
to da ETEA, rodeado de tres estaleiros e pasa
moi clara de como é. É un bicho que sabecon iso como coa balea: aquí todo o mundo
mos que existe porque nolo dixeron, pero
coñece os estaleiros, pero moi pouca xente
podería ser un ente imaxinario.
entrou algunha nun e iso mesmo me pasaba a
min. Para os homes que traballaban alí tamén
Cando inicias unha obra, que é máis imera algo novo, pois nunca viran un pintor foportante para ti: o proceso, o resultado
zando coas pinturas dese xeito. Ao primeiro
ou a idea que pretendes transmitir?
era unha situación moi rara, pero enseguida
Eu non son un artista analítico, son un artisme acolleron e logo eu xa era un máis.
ta compulsivo. Hai xente que antes de facer
unha obra analiza o porqué, o que quere faIso derivou nunha exposición que esticer, o que vai saír… Eu teño unha especie de
vo no MARCO.
impulso e fago a obra porque necesito faceSi, e despois converteuse nunha exposición
la. Unha vez rematada, xa me paro analizar
itinerante por diferentes museos da costa.
por que a fixen ou por que saíu iso e non
outra cousa… Pero, vaia, que eu traballo de
O mural nas escaleiras que unen a rúa do
forma visceral.
Conde de Torrecedeira coa do Marqués
de Valterra leva a túa sinatura. Como
Eses impulsos responden á propia expefoi a experiencia de pintar na rúa?
riencia?
Pois tamén daba para un documental: poñer
Si, ao que teño ao meu redor, á xente que
a cámara e gravar o que ían dicindo os veme rodea, ás cousas que me pasan, ás que
ciños, porque hai de todo, pero moi ben en
me contan… Agora mesmo podería sacar un
xeral. Servíronmo en bandexa, porque ese
cadro de aquí.
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emprazamento desemboca no mar, así que
o tema estaba claro.
Como ves o sector das artes plásticas
nesta cidade?
Se falamos da cuestión económica, agora
mesmo está todo mal. Pero disque que cando hai unha crise, xorde por outra banda a
creatividade. Vexo que hai moita xente nova
facendo cousas moi interesantes, creo que
máis que noutras épocas e supoño que iso
ten algo que ver a crise en que nos encontramos inmersos.
Pensas que hai espazos nos que dar a coñecer o traballo ou botas algo en falta?
Claro que se botan en falta. De feito, esta
galería na que estamos é unha supervivente, pois as galerías de arte das décadas dos

oitenta e dos noventa desapareceron practicamente todas. Agora estanse creando outro tipo de espazos, son multidisciplinares,
móvense moito en redes sociais… Estanse
buscando formas novas de amosar as calidades artísticas da xente, pero penso que aínda
non están asentadas.
Tamén entrou en xogo a tecnoloxía…
A tecnoloxía ofrece moitas posibilidades,
pero asemade a obra navega nun océano
cheo de diversas opcións, polo que ao final
é moi difícil chegar á xente. O que é salientable é como está a cambiar a forma de relacionarse, pois hai moito máis intercambio
entre artistas.
Logo antes era máis individual o traballo?
A min paréceme que si, que eramos máis individualistas.
Ti, que desde novo gañas a vida con isto,
pensas que é un camiño fácil?
En absoluto! Levo moitos anos dedicándome a isto, subsistindo. Hai épocas en que vai
moi ben e outras en que vai moi mal, e o
máis habitual é que vaia moi mal. Eu son un
tipo moi cabezán e aguantei as épocas malas,
pero non todo o mundo está disposto a estar
varios meses sen cobrar un patacón.
Que proxectos tes á vista?
Xusto agora veño de impartir uns obradoiros para artistas en Nixeria e gustaríame exportar ese modelo formativo a outros países.
E, por suposto, xa me comprometín coa embaixada nixeriana a facer un libro da visita.
Vese que a cabeza non che para…
Como a de calquera. Eu desafógome manchando, namentres que outros desafogan
doutras formas. Proxectos teño moitos,
pero son moi impulsivo e quero facelo todo
á vez. Son moi desorganizado, polo que non
dou abasto. Un caos.
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street photo

FELIPE CARNOTTO

Fotógrafo documental

iMatamái

Os señores da festa.
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Relato compartido

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

Inma López Silva
Capítulo 10
Sempre me cansaron eses libros sobre o Santo Graal que me obrigaban a ler na secundaria, e quen me
iría dicir daquela que un día estaría baixo o monde da Guía, coma unha Indiana Jones galaica, facendo
coma quen que lle procuraba a copa santa a unha nazi que non quería manchar as mans sucias con
xelamonita. Tamén vos digo que nin son eu tan valente nin estou tan áxil como pensades, e se non chega
a ser porque sabía de antemán que o que meu avó deixara alí agochado era unha condenada bicicleta
—piñón fixo, tubo De Dion, guiador baixo—, aforraría todo o alarde dos explosivos e o medo que pasei.
Por suposto, dubidei —claro que dubidei!— da existencia da bicicleta. Pero, por todas as valquirias, que
opcións me quedaban se non tiña maneira de saber se ao meu avó lle estragara o siso vivir con tanto
psicópata das SS no Colexio Alemán?
O olor a humidade picábame no nariz e, ás apalpadelas, dei en pensar que, no kit de superheroína,
non estaría de máis ter metido unha lanterna, digo eu. En definitiva, que non tiña plan B, e toda a miña
sorte dependía das paranoias dun vello ao que non coñecera, e mais do meu plan A que, basicamente,
consistía en agocharme na escuridade ata que a lurpia aquela entrase por min. Entón, coa bici, sairía da
escuridade coma Nosferatu e fenderíaa que nin Lara Croft. Por certo, se as rodas, oito décadas despois,
estaban picadas, eu estaba perdida. E se a nazi era paciente, tamén.
Como notariades, falo en pasado, e contra o que toda esa literatura do Santo Graal vos fixo crer, as
mortas non falan. Obviamente, saín viva e pensei máis que nunca quen me mandaría a min andar a
procurar tesouros, coma se despois de perder unha filla non tivese nada mellor que facer. Así que non
hai heroicidade, queridas: asegúrovos que as bicicletas enferruxadas son máis silenciosas que o fermoso rumor dos carballos da Guía, na compaña das ondas de Rande. De xeito que pedaleei silandeira, e
asumindo que apertar os dentes e engurrar o meu cello peludo me faría invisible. É dicir, que ao final a
bici salvoume como o Graal salvou ao doutor Jones e a tantos templarios, para desgraza das artes e as
ciencias cinematográficas.
Imaxino que aquela muller, aburrida de esperar, entraría no túnel e, ao non atoparme, liscaría. Despois
de comprobar por enésima vez que, por onde pasaron, os nazis non deixaron máis que merda. Tras a
curiosa aventura que vivimos, aquela nazi pasou a outra cousa que a definise coma o personaxe máis
inconmensurablemente pertinaz desta historia, por suposto, moito máis famosa e querida ca min, que
debera ser protagonista: aí a tedes agora dando mitins noutra comunidade autónoma como candidata
dun partido ultrafascista. Que saibades que, cando fun á poli para acusala de asasinato, me chamaron
populista, radical e progre e mandáronme saír por onde entrara coma se nada.
Pero, en fin, todo isto foi para que entendésedes por que gardei a pistola e a xelamonita que sobrou.
Serei feliz para sempre.

Sección patrocinada pola Secretaría
de Política Lingüística da Xunta de Galicia.

arte e museos

COÑECENDO
A LAXEIRO
TEXTO: Pablo VÁZQUEZ

Malia que a sona mediática que ten é moito menor que a da súa irmá literaria, a Real
Academia Galega de Belas Artes homenaxea
cada ano un artista do país para recoñecer e
poñer en valor a obra que asinou. Este recoñecemento foi a parar en 2022 a José Otero
Abeledo, máis coñecido como iLaxeiro.i
A obra pictórica deste autor fusiona modernidade e tradición e mostra o lado menos
compracente da cultura popular galega. O
característico claroscuro deste pintor retrata con imaxinación escenas cotiás, nas
que o grotesco e a festividade van da man.
Cun estilo non figurativo, afastado do realismo e do naturalismo, imprime con precisión a estética granítica tan popular dos
Renovadores, o grupo artístico que formou
con outros nomes como Colmeiro, Rafael
Dieste, Carlos Maside ou Luís Seoane.
A vida de José Otero está marcada polo movemento: naceu na parroquia lalinense de

Donramiro, medrou na Habana, abriu unha
perruquería en Lalín, frecuentou tabernas
de Vigo, estudou arte en Madrid, foi profesor en Pontevedra, emigrou á Arxentina
e viaxou polo Uruguai, por Francia e polos
Países Baixos ata que decidiu retornar definitivamente, finando na nosa cidade en
1996 aos 88 anos. É aquí onde ten a sede
a Fundación que leva o seu nome, constituída dous anos despois do pasamento e
encargada de «custodiar, conservar e difundir a Colección permanente» que o artista
lalinense doou á cidade de Vigo, ademais de
«apoiar e difundir a obra de novos creadores», desexo que expresou o pintor en repetidas ocasións. A amplísima obra —máis de
3.500 referencias— foi catalogada por esta
organización en 2009, converténdose na
primeira clasificación tan exhaustiva dun
artista galego.
Nos últimos anos apareceron máis obras do
autor en coleccións privadas, algunhas delas
presentes en Laxeiro descoñecido I, exposición
dispoñible no terceiro andar da Casa das
Artes ata primeiros de xuño. Esta é só unha
das moitas actividades que van ter lugar no
Ano Laxeiro en diferentes lugares da xeografía galega. Ademais dos correspondentes
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actos oficiais, o día 1 deste mes foi a data
escollida para presentar na sede da Real
Academia Galega de Belas Artes, na Coruña,
a exposición Acción Laxeiro, protagonizada
por un cadro pintado polo artista en 1987
durante a inauguración dunha mostra en
Santiago de Compostela. Esta performance
foi fotografada, entre outros, por Xurxo
Lobato, cuxas imaxes tamén cubrirán as paredes do edificio herculino. Pola súa banda,
o Concello de Lalín financiou un documental de media hora sobre a figura do seu veciño, titulado Laxeiro, sempre Laxeiro, dirixido
por Emilio Fernández: «Non hai mellor
forma de comunicar a súa obra que a través
dunha peza audiovisual; queremos achegar
a figura e o valor humano dunha maneira
amena e sinxela», explica o realizador. Por
Lalín, Santiago, Madrid e París viaxará unha
exposición centrada na época arxentina de
Laxeiro, unha iniciativa da Xunta de Galicia
comisariada por Carlos López. En Vigo, o
Museo Marco prepara para o outono unha
mostra sobre Laxeiro e a pintura española
do seu tempo, que ofrecerá unha visión diferente e novas lecturas desta obra. Antes,
en xuño, a Fundación Laxeiro achegará a
segunda entrega de Laxeiro descoñecido, ademais de continuar coas actividades didácticas, visitas guiadas e labores de investigación e catalogación.

Outras galerías que visitar:
Apo'strophe.arte
C. C. Praza Elíptica, praza de Francisco Fernández
del Riego, 0: sala non lucrativa comprometida
coa arte contemporánea.
Cubo
Rúa do doutor Cadaval, 17-B: espazo multidisciplinar onde se realizan exposicións, charlas e
eventos variados.
Dúa 2
Rúa do Marqués de Valadares, 35: céntranse na
promoción de artistas emerxentes desde 2002.
Exposición: Leviatán, de Ramón Trigo, ata o
venres 29.
F
k this Studio
Galerías Plata, rúa de Urzáiz, 83: en palabras das
propias responsables, «un lugar creativo aberto a ideas tolas e movidas varias».
Galería Maraca
Rúa de Cervantes 13, 2.º: galería e tenda centrada
na ilustración e «demais cousas de molar».
RioLagares
Rúa da Falperra: novo local que abrirá a finais
deste mes. Conta con sala de exposicións, librería de segunda man, tenda de discos…
Sargadelos Vigo
Rúa de Urzáiz, 17: ademais de vender os famosos
produtos do grupo impulsado por Isaac Díaz
Pardo, organízanse exposicións de fotografía
con regularidade. Exposición: Parede branca
(continuación), de Xabier Fernández, ata o
venres 15.
Sirvent
Avenida da Gran Vía, 129: tenda de mobiliario cun
amplo espazo expositivo orientado ao deseño.
Ademais hai varios espazos de hostalería, como
o iCafé Uf,i o café iLa Galería,i o restaurante
iLa Marujitai ou a tapería iAlium,i que acollen nos seus muros diferentes exposicións.
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A ARTE
DE SENTIRSE BEN
Sofía Vázquez
Zentangle é un método de debuxo creado en
2004 por Rick Roberts e María Thomas
que se realiza a través da repetición de certos patróns xeométricos e lineais. Sofía
Vázquez descubriu hai oito anos esta disciplina, da que agora é a única mestra certificada na cidade para ofrecer clases. Os beneficios van máis aló da satisfacción creativa,
pois segundo ela é unha forma de terapia
que non precisa de coñecementos previos:
«Busca o crecemento persoal, a autoestima e
a diversión; é debuxo meditativo», sintetiza.
Tamén incide na importancia de dedicarlle
cada día un tempo a relaxarse e descubrir o
artista interior dunha maneira espontánea.
Actualmente realiza estes cursos no espazo
de Bamboo Art Studio & Coworking (rúa do
Paraguai, 12) e clases privadas a domicilio,
ideais para agasallar.

666 51 18 20 | sofiavazquezarte@gmail.com
sofiavazquezart

Taller Arterial
Metade galega, metade mexicana, a artista
Patricia Fornos abriu hai ben pouco un
obradoiro no que realiza creacións (que son
moi apreciadas no mercado estadounidense) e ofrece cursos de creación de amigurumi
(bonequiños de la) e bordado contemporáneo, e outros que están por vir relacionados coa creatividade, tanto para pequenos
como para adultos, ou de bordado mexicano. «Quero que as miñas clases sexan unha
vía de escape nas que poidas aprender, pero
tamén relaxarte», comenta. Neste espazo
tamén atopamos diferentes produtos da súa
colleita, como cuncas, calcetíns ou camisetas con motivos relacionados coa mitoloxía
galega.

Rúa de Pi i Margall, 86, baixo, 1
patriciafornos@gmail.com
taller_arterial
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Música ao vivo
Sala Doppler

Sala Kominsky

Rúa de Martín Códax, 21

Rúa de Irmandiños, 3

Rub Dub Corner
sábado 2 // - // gratis

Grima Lady Banana
sábado 2 // 21.00 h // 8,00 €

Jam Vocal
domingo 3 // 19.00 h // 5,00 €
-caña incluídaAldaolado
venres 8 // 22.00 h
8,00 € / 10,00 €
Cloaca
sábado 9 // 22.00 h // 10,00 €
Escucha lechuza jam
domingo 10 // - // 4,00 €
Foto: Alberto Lora

Jinetes del trópico
venres 15 // 21.30 h
6,00 € / 8,00 €

O dúo pontevedrés presenta o seu novo disco de estudo
A ver Ahora, oito cancións enérxicas e cun directo explosivo. Contan coas colaboracións das galegas Bala e tamén
de Kaixo que dan un toque fresco e mestizo en canto a
estilos musicais.

Sala Rebullón

Battosai Thee Blind
Crows The Kings of the
Beach Las hijas de ZP
-dj- dj sorpresa
sábado 2 // 18.00 h
15,00 € -anticipada20,00 € -billeteiraVerbena do Rikitri:
Acordereita Alberto
Cunha ; Zurrumalla
Os residuos atractivos
sábado 9 // 13.00 h / 17.00 h
7,00 €

Ollo lóstrego
venres 15 // 21.30 h
5,00 € / 10,00 €
Peña
sábado 30 // 22.00 h // -

Molotov

Travesía de Santiago de Vigo, 1

Avenida do Rebullón, 23. Tameiga, Mos
Mascada
sábado 2 // 13.00 h
gratis

Mon Band
venres 22 // 22.00 h // 10,00 €

Desertores cantan
a Xela Arias
domingo 10 // 13.30 h //
7,00 €
XXV anos ruxindo:
Factoria de subsistencia Ruxe Ruxe Desequilibrio
mental Zenzar Urko
sábado 30
13.00 h e 19.00 h
10,00 € -anticipada15,00 € -billeteira-

Shoda Monkas
sábado 2
Jazz night jam
mércores 6
Edén
mércores 13
Block (Drill Army
sábado 16
Jazz night jam
mércores 6
Suma
venres 29
Vigo Dub Club
sábado 30
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ACTIVIDADES DEPORTIVAS

EN ABRIL,
DEPORTES MIL

Blue Indoor Sport evita certas marcas de
moita sona, pero menor acabado para ofrecer nomes de primeira calidade, como Ho
Soccer, Rinat ou Uhlsport para gardametas
e Joma, Kelme ou Munich para as botas de
sala. Unha boa parada.

TEXTO e fotos: Pablo VÁZQUEZ

Que se teño que regar o cacto, que se non
podo deixar a cadela soa na casa… Escusas
para non saír facer deporte hainas a feixes,
tantas como queiramos. Mais ao chegar a
primavera e co relax das medidas restritivas, poucas cousas apetecen máis que saír ao
monte, á praia, ao pavillón ou a onde máis
preste, para espreguizarse do bienio tan apáticos que levamos no lombo. Velaquí tres
establecementos aos que acudir en busca de
bo material e bo consello.

Blue Indoor Sport
Quen moito enfeixa, pouco ata. Iso deberon
pensar Margarita Domínguez e Francisco
Fernández hai 17 anos, cando decidiron
iniciar un proxecto centrado no mundo dos
porteiros, eses xogadores solitarios que visten cunha cor diferente á do resto do equipo, eses dos que só se fala cando cometen
algún erro. Por sorte, Blue Indoor Sport, e a
súa tenda irmá online, Sala y Porteros, naceron para asesorar estes valentes con guantes
e, co tempo, a especialización neste eido foi
en aumento: xeonlleiras; camisetas; luvas de
todo tipo; medias especiais; pantalóns curtos, longos ou de tres cuartos… Como ben
se pode deducir do nome da tenda virtual,
este negocio situado a carón do Pavillón
Polideportivo das Travesas tamén está especializado en fútbol sala. Un deporte menos
mediático que o seu irmán máis vello, pero
que, segundo Francisco, ten un número de
fichas igual ou superior ao do fútbol once.

Rúa de Manolo Martinez, 2 | 886 13 85 35
salayporteros.es | blueindoorsport

Surfmarket.org
O que naceu como unha web de compravenda de material de segunda man para
surfistas hai 12 anos é na actualidade unha
das máis grandes comunidades en liña do
Estado, superando a barreira dos 25.000
usuarios rexistrados. Tras esta fazaña está
o vigués Kiko Campos, apaixonado polas
ondas desde 1992 e bo coñecedor das praias
de medio mundo. Primeiro abriu Surf GZ
(surfgz.com) e, visto o éxito do mercado,
continuou con Surfmarket (surfmarket.
org), un sitio web que ofrece a nivel europeo
todo tipo de produtos e información para
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calquera persoa que guste de deslizarse por
auga, neve ou asfalto: primeira e segunda
man, outlet, directorio de ondas, guía de surf
a nivel mundial, noticias, vídeos… Entre as
máis de 7.500 referencias que atopamos no
dominio, Campos oferta a súa propia marca
de táboas e accesorios, Honey Surfboards
(honeysurfboards.com), que con oito anos
de vida xa se considera na comunidade surfeira como unha das mellores marcas no
tocante á relación calidade-prezo. Sobre as
praias para practicar este deporte, Francisco
considera que estamos nunha localización
privilexiada, pois nun radio de hora e media en coche temos as costas de Nigrán, O
Barbanza, o norte de Portugal ou as locais
de Samil ou do Vao. Un sitio de boa onda.

surfmarket.org
surfmarket

|

calquera dos moitos que temos arredor, ou
buscar metas máis ambiciosas alén da comarca. Tanto ten a dificultade do desafío,
pois en Terra Deporte atopamos todo o
preciso para isto. Máis aló da ampla variedade de produtos en materia de deporte de
montaña, o máis apreciado pola clientela ao
longo destes 33 anos é a sabedoría e o asesoramento de Luís Arocas, que rexenta este
local canda Erea, súa filla. A experiencia
adquirida a base de décadas e quilómetros
ás costas, permite que Luís coñeza con detalle que material é preciso para cada plan.
Ademais, neste tipo de prácticas na natureza, a calidade na escolla dos produtos é fundamental, pois é a propia saúde o que está
en xogo. Un calzado inapropiado, un mal
abrigo ou accesorios de escalada inadecuados poden converter unha fin de semana no
monte ou na neve nun pesadelo, polo que
a opinión previa dun experto é de máxima
relevancia antes de facer a mochila. Facendo
deporte cos pés no chan.

670 46 63 14

Terra Deporte
Se hai algo que apetece coa chegada do
bo tempo é botarse ao monte. Pode valer

Rúa de Pi i Margall, 53 | 986 43 94 31 | terradeporte.es
terradeporte
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LOCAIS RECOMENDADOS
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1 A tapa do barril López Mora, 63 e Porta do Sol, 4
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Ba

2 Albatros Peirao de Transatlánticos, s/n
3 Alta Fidelidad Praza da Constitución, 12
4 Arepas da ría Martín Echegaray, 22
5 ÁRTIKA Beiramar, 113
6 baruta García Barbón, 37
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8 El Mono Vintage Bar Velázquez Moreno, 37
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9 El Trigal, PANADERÍA
Alexandre Bóveda, 1 e A Sede do Celta: Príncipe, 44
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10 Flamingos Vintage Kilo Doutor Cadaval, 21
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7 Doppler, sala Martín Códax, 21
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13 LA TITA RIVERA Praza de Compostela, 17

Jenaro de

Pizarro

27

14 Le Marché de Rachel Marqués de Valadares, 22

19

la Fuente

15 lIBROURO Eduardo Iglesias, 12
16 Máis Palá Manuel Núñez, 18

Urzáiz

26

17 Mercado de Teis Toural de Abaixo, s/n

O CALVARIO

18 Molotov Santiago de Vigo, 1
19 NaÏr Natural Girona 8, Jenaro de la Fuente 29,
Martín Echegaray 28 e Sanjurjo Badía, 121
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d
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20 Nikis Galicia Style
Praza da Pedra, 5 e Porta do Sol, 8
21 Nós - cervexería Palma, 3 e Fisterra, 1
22 Primavera, BAR Ronda de Don Bosco, 17
23 Rataloka Tattoo Camelias, 22
24 Rouge Pontevedra, 4
25 SALA KOMINSKY Irmandiños, 3

Cafés

ESPECTÁCULOS

comercio

formación

CONCERTOS

GASTRO

26 Sara García PELUQart Couto Piñeiro, 2
27 Savia Yoga Bolivia, 20
28 Sr. Nilsson Triunfo, 2
29 Teatro Ensalle Chile, 15
30 The Monk Pub Uruguai, 28

COPAS

31 Vitruvia Praza de Compostela, 5

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

32 Vitter, bar de cocktails Afonso XIII, 32
33 Woodtown Camelias, 20

GASTRO

CATRO ESPAZOS
PARA A MERENDA
TEXTO e fotos: PAULA CERMEÑO

Se os sábados pola noite están feitos para
bailar, as tardes entre semana toca merendar. E máis agora, que as horas de luz van
a máis. Se ás poucas ganas de volver á casa
despois da xornada laboral lles sumamos
unha crecente oferta de propostas gastronómicas á media tarde, o plan está feito.

Arrecende,
o encanto da sinxeleza
Facendo honra a tan sonoro nome, esta cafetería de apertura recente na zona do desaparecido Hospital Xeral desprende cheiro
a cookies saíndo do forno e café acabado de
moer. Begoña Martínez e Víctor Ronco
son as persoas detrás deste proxecto, a artífice da carta e tamén a cociñeira. Quería
abrir un local de almorzos e merendas centrados no produto, con variedade máis aló
dos clásicos churros, croissant e torrada con
manteiga e marmelada. «Os nosos tres piares
son a calidade do produto, a calidade do café
e un espazo luminoso e agradable», resume.

Rúa de Pizarro, 25

|

986 15 16 10

|

arrecende.vigo

En Arrecende hai doces, pero tamén moitas
opcións saudables, como o porridge de avea
ou cacao, o bol de açaí ou de iogur. As torradas son de pan de longa fermentación, «das
de toda a vida, pero dándolle unha volta»,
como a de queixo, compota de mazá e améndoas; a de humus, tomate seco e brotes; ou a
de lacón, queixo de Arzúa e pemento moído,
por nomear algunhas das máis demandadas.
Outro dos puntos fortes é a capacidade de
adaptarse ás necesidades de celíacos e veganos; os primeiros poden respirar tranquilos,
pois o local contan cun espazo da cociña exclusivo e instrumentos á parte para preparar
as torradas de pan sen glute, minimizando o
risco de contaminación cruzada; os segundos
poden solicitar a adaptación de case todos os
pratos da carta á dieta vegana.
O mellor

A clara vocación por separarse dos brunch pomposos e sobrecalóricos, ofrecendo opcións tan
sensatas como deliciosas nun espazo tranquilo.

Cañaveral, exceso salvaxe
A última incorporación á familia do Vigo
vello promete articular a tradicional zona
de viños coa rúa do Príncipe e abrir a veda a
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gastro: CATRO ESPAZOS PARA A MERENDA

hamburguesa con patacas e tortiñas con xeado acompañadas cun cóctel Belini. Aquí respírase ambiente festivo e a carta, adiantan os
propietarios, non será o único atractivo do
local, no que tamén se poderá gozar de jazz,
música latina e sesións de DJ ao vivo.
O mellor

A ampla oferta, desde gofres caseiros ata hamburguesas de vaca vella ou quesadillas, e podermos acompañar os pratos cun cóctel de autor.

unha futura Porta do Sol con máis vida peonil que a que coñecemos. Situado no histórico edificio Simeón, o mexicano Luis Sosa e
mais o seu socio Nicolás Rey converteron
esta xoia do modernismo en Cañaveral, un
establecemento de estética cool e decoración
inspirada na natureza, difícil de catalogar,
pois a oferta vai desde o almorzo ata a madrugada. Na extensísima carta, con máis dun
cento de pratos inspirados en diferentes partes do mundo, atopamos unha sección para o
brunch, que tamén se pode desfrutar durante
a media tarde e que consta de catro menús e
unha carta de doces. Algunhas das opcións
son ensalada de froitas, zume natural, gofre
con touciño entrefebrado e tosta de Nutella;
tosta de salmón, aguacate e queixo Feta con
zume de laranxa e crêpe de doce de leite ou

Porto Café, sen complicacións
A un paso da Praza de América, pero resgardada do bulicio desa encrucillada, atopamos a terraza de Porto Café, unha cafetería
tradicional que dá un paso máis na oferta de
almorzos e merendas. O café —un dos máis
recomendados da cidade en Internet—, vertebra a carta, pero non é o único que paga
a pena desta proposta tan concisa como
atractiva, que está dispoñible para almorzo, brunch ou merenda. Aquí encontramos
unha variedade de zumes e batidos de froitas
e chocolates que fan boa maridaxe coa oferta
de torradas, doces e salgadas, tortiñas e gofres. Juan Casal, un dos donos do negocio,
cóntanos que as máis demandadas son a de
queixo crema, amorodos, plátano e mel, así
como a de crema de cacao e a nórdica «con

Porta do Sol, 6 | 623 02 48 45
canaveral_vigo
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salmón afumado e aguacate». Os pratos levan incluído no prezo un café, unha infusión ou un vaso de cacao.
O mellor

É perfecto para os que prefiren unha cervexa, os
larpeiros e os que saen con fame do traballo para
compartir mesa; admítese a entrada de cans, tanto na terraza coma no interior.

Rúa de Cuba, 2 e rúa de Cánovas del Castillo, 1
(C. C. A Laxe) | 886 16 03 95 | yemayavigo

Rúa do Doutor González Sierra, 4
portocafevigo

|

986 04 26 96

Yemayá, encontro divino
Do bo facer e do idealismo de Gloria
Avelar e Marcelo Leva nace unha das cafeterías con máis personalidade da urbe, na
que parar para merendar se converte, abofé,
nunha experiencia de pracer e desconexión.
«Isto non é unha cafetería, é o noso proxecto de vida e coidámolo como tal», explica

Avelar, que exporta unha filosofía de vida
respectuosa coas persoas, os animais e a
contorna ao seu negocio. Yemayá é unha
cafetería de trato próximo e decoración caseira na que omnívoros e veganos teñen as
mesmas opcións na carta e ningún deles se
sente en territorio alleo. Ademais das opcións clásicas de almorzo e merenda, o local tamén conta cunha carta de comidas con
moitas opcións saudables. A parella acaba de
abrir unha sucursal no Centro Comercial A
Laxe; a pesar da sensación aséptica que pode
crear un emprazamento deste tipo, prometen converterse en excepción levando alí
a esencia da proximidade a cociña fresca a
diario. A onde poderemos acudir tamén na
compañía do noso can.
O mellor

A amabilidade tras a barra e a disposición que ten
para adaptar a carta a cada tipo de cliente.

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.
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TENDENCIAS

ESTELA GÓMEZ

Correctora literaria
e redactora de contidos

PRIMAVERA
NA CASA
Coa primavera vaise o frío, o sol empeza a
coller forza e as plantas espertan do letargo
do invernal e éncheno todo co colorido e
o aroma das flores. Se vives lonxe do campo, non te preocupes; contamos con todo o
necesario para levar a primavera a cada fogar da man das mellores: Estela Delga co
proxecto Vidaverdi e Clara Redondo con
Plantitis Crónica.Despois de seguir os consellos que nos dan e de nos poñer en modo
xardineiros, poderemos crear un horto caseiro ou encher a casa de plantas para vivir
nunha xungla particular. Mans á terra!

Estela é unha exurbanita que agora vive
nunha aldea da comarca catalá da Garrotxa.
O interese pola natureza e por levar unha
vida saudable espertou nela, cando aínda era
unha estudante, a vocación de cultivar por
si mesma o que ía comer. Tempo despois,

nunha masía arredada nunha montaña,
empezou a darlle forma á escola hortícola
iVidaverdi,i un proxecto no que a acompañan outras persoas no proceso de aprender a cultivar o os propios comestibles.
Vidaverdi divídese en dúas pólas: por unha
banda, a escola axuda familias que teñan
horta e, por outra banda, créase contido en
redes sociais para mostrar un estilo de vida
rural, máis ecolóxico e sostible que o urbano, ligado coa horticultura. Actualmente
na escola hortícola hai diferentes cursos en
liña, para facer cadaquén ao seu ritmo, como
o de «Inicia a túa horta familiar», ideal para
persoas que non teñan
moito tino co sacho,
pero que desexan cultivar un horto de maneira sinxela. No seu
perfil en Instagram,
@vidaverdi, dispoñen
dun feixe de vídeos e
fotografías con humor
e frescura. Cos consellos desta escola podémonos iniciar na actividade hortícola desde
cero, aínda que nunca antes pisásemos unha
leira. Se queres levar unha vida máis verde
e autosuficiente, visita a web vidaverdi.es.
Nada mellor que encher a casa de vida e a
cociña de bos alimentos.
A paixón de Clara polas plantas levouna a
poñer en pausa a súa anterior traxectoria
profesional para dedicarse en corpo e alma
á divulgación sobre coidados para plantas
de interior a través de Instagram, no perfil
@plantitiscronica, e tamén desde plataformas como Pinterest, TikTok e Twitch. Dúas
primaveras atrás, Clara procuraba una planta
para decorar a casa e acabou converténdose
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nunha auténtica experta e volvéndose viral en redes polo contido sinxelo, divertido
e eficaz. Ademais de
divulgar en redes sociais, Clara ofrécelles
ás persoas e aos comercios que o soliciten, a busca e a compra
de plantas ao xeito con
cada estética, estilo de
vida, tempo de dedicación e tendencias. Non
dubides en visitar iPlantitis Crónicai se
queres saber trucos tan eficaces como que
hai algo máis importante que a rega nunha planta: a luz; que non por poñela nunha
maceta grande a planta vai medrar máis ou
máis rápido; ou que si, que se pode durmir
con plantas no cuarto: iso de que rouban o

osíxeno é un mito a desterrar, pois gastan
máis osíxeno a parella ou o gato e aí os tes!
Grazas a Vidaverdi e a Plantitis Crónica non
hai escusa para non alimentarnos de xeito saudable e sostible ou para non vestir o
fogar de primavera con plantas comestibles
e decorativas. Non teñas medo e anímate a
coidar destes preciosos seres vivos, seguro
que pronto o xene naturista che prende no
interior e armas unha foresta na cidade.

DESDE O REFUXIO

Irene GARRIDO PATÓN

Experta en redes sociais

Este gato duns seis mesiños foi atopado ao
frío un día de febreiro, correndo ás voltas
por uns carreiros; na clínica veterinaria viron que tiña unha infección que o deixou
cego temporalmente. Segue en tratamento,
recuperando paulatinamente a visión. É un
micho moi lideiras e tremendamente agarimoso ao que só lle falta unha cousa: que
alguén lle queira dar unha familia.
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Cross
Difusión Felina Pontevedra
difusionfelinapontevedra@gmail.com
difusion.felinapontevedra

outras movidas
Martes 5
Máis que blues: Supersuckers

Sala Rouge

A banda norteamericana liderada por Eddie Spaghetti
volve encher de enerxía a noite viguesa. Tras o éxito
alcanzado en 1999, con The Evil Powers of Rock ‘n’ Roll,
estes músicos deixaron de rodar por todo o mundo,
acompañando a artistas do talle de Motörhead, The
Ramones ou Willie Nelson.
Ás 21:00 h // desde 15,00 €

Sábado 23
Pantomima Full

Teatro Afundación
O galego Rober Bodegas e o madrileño Alberto
Casado forman unha dupla que se converteu nun auténtico fenómeno social fenómeno social no ámbito da
comedia estatal grazas aos vídeos que comparten nas
redes sociais, retratando con acidez o postureo da sociedade actual. Presentan o espectáculo En su cabeza era
espectacular.
Ás 20:00 // desde 12,00 €

Do xoves 28
ao domingo 1 de maio
Bacanal

Teatro Afundación

Circo de los Horrores presenta un espectáculo no
que o gran Lucifer artella un festín para os humanos,
ávidos dunha noite de frenesí e luxuria, unha grande
orxía de sensacións que non entende de límites nin
regras.
Xoves, ás 18:45 h; venres e sábado, ás 18:45 e ás 22:00 h;
domingo ás 17:00 e ás 20:15 h // Desde 17,50 €
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iNA AXENDA DE amovida.gal podes consultar estes e outros moitos eventos de ABRIL EN VIGOi

Venres 29
Demente

Auditorio do Concello
Para celebrar o Día Internacional da
Danza, Vigocultura achega un espectáculo de baile e música tradicional da man
de Fran Sieira, plasmando un estigma
que padecen, ou chegarán a padecer nalgún momento da vida, unha de cada catro persoas. Demencial.
Ás 20:00 h // 12,00 €

Venres 29
a domingo 1 de maio
Vigo Porté

Auditorio Mar de Vigo

Polo décimo aniversario, este certame
de danza volve a facer acto de presenza,
mostrando coreografías chegadas desde
diversas latitudes internacionais. A gala
de clausura dominical conta cunha presenza singular: Tanxugueiras.
Horarios e prezos por confirmar

Sábado 30
Directos Vibra Mahou:
Marwán
Grazas á plataforma de música de Mahou Cinco
Estrellas, que xera encontros ao redor do directo, o
cantautor madrileño Marwan Abu-Tahoun Recio
actúa esta primavera na nosa cidade presentando o seu
último traballo: El viejo boxeador.
Ás 20:30 h // 18,00 €

Foto: David Palacín

Sala Rouge

HISTORIA DUNHA CIDADE

Xurxo MARTÍNEZ GONZÁLEZ

Historiador

O LIMPACRISTAIS
As miñas tías, Lolita e Barca, rexentaron
un comercio durante máis de medio século.
Encajes Mari Carmen, desde 1951, sito na
rúa do Marqués de Valadares. Alí pasei longas tardes de choiva e calor. A miña lingua
de pícaro aguadizaba pola hora en que apañase vinte pesos do caixón pra mercar un
xeado. Encantábanme os de cucurucho cunha bóla de nata e outra
de amorodo. Ummm,
que sabores tan doces
ten a infancia! Fronte
ao comercio estaba a
xoguetería Tobaris.
Ás veces cruzaba a rúa,
daquela moi axitada
de tráfico, pra pasmar nos escaparates.
Entre claxóns e fumes
de motor deslizaba os
meus ollos polos cochiños e os bonecos. O
gusto trocaba polo inverno. Entón devecía
polos churros do Bonilla mollados nunha
cunca de chocolate espeso. Noutras ocasións
deixábame ir tras o aroma a café dunha tendiña, Campinas S. Paulo, aínda aberta. Un
período da miña vida transitou entre estes
sabores e olores que agora, cos ollos pechos,
volvo revivir.

Algunhas tardes aparecía polo comercio
un home de fisiognomía peculiar. Consigo
traía un espiñazo totalmente encrequenado,
coma un tobogán á inversa, coma se o seu
corpo quixese converterse nun aro. Baixiño,
morocho de pel, calvicie monacal, vestido
con xersei e pantalón gris, o señor arrastraba os pés desprazándose polas sinuosas rúas
viguesas. Aquel corpo deformado carregaba
un balde con xabón, uns farrapos que puña
na punta dun pau, un frasco de óxido e unha
esponxa de arame coa que raspar os critais
do comercio. O home erguía a vara cara a
arriba, fregaba os cristais case sen erguer os
ollos polas sobrecellas e, ás veces, fitaba para
dentro onde estaba o meu tímido rostro.
As miñas tías dicían que se erguía ás cinco
da madrugada para choiar en Vigo. Dun a
deloutro lado. Incluso os domingos, que
para nós sempre foron
días de sagrado descanso. Aló o estaba,
termando do pau, co
caldeiro no alto, frotando os cristais até
crear en min unha incomprensible empatía
por el, por Silvino,
que aínda gardo até
hoxe. Se cadra porque
cada tarde a miña vista atravesaba os escaparates de xoguetes,
xeados e cafés que el
limpaba. El deulle, sen
sabelo, claridade aos meus ollos impúberes,
rebosantes de imaxinación e soños.
A miña tía Barca lémbrao ben: «Era un xurelo». De adulto souben que cobraba cen pesetas polo traballo, o mesmo prezo dos meus
xeados de nata e amorodo. Labiríntica vida!
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Deleite literario
#PuroDeleite

Tensi GESTEIRA

Xornalista e crítica
literaria
iA deshumanización da vida e a revolucióni
A boa poesía é un exercicio literario que nos empuxa a actuar, mesmo a berrar
ben forte contra o que nos preocupa, nos incomoda ou nos fai estremecer.
Dou aulas de ioga por videoconferencia é o poemario co que Xandra Táboas
Martínez e Adriam Mosqueira se fixeron co XXIV Premio Johán Carballeira
de Poesía do Concello de Bueu. Nesta obra proponse un diálogo ateigado de retranca, que se ensambla cunha reflexión arredor do mundo actual e da temida
globalización. Os versos que atopamos aquí esnaquizan as normas e propoñen
a revolución. Porque a poesía é unha arma cargada de futuro.
Título: Dou aulas de ioga por videoconferencia Autores: Xandra Táboas Martínez e
Adriam Mosqueira Paços Editorial: Xerais Extensión: 59 páxinas

iAs que abriron camiño na ciencia galegai
As nenas do presente e do futuro necesitan referentes, espellos en que mirarse
e crer que os seus soños son posibles, realizables. Por iso son importantes os
libros que, a modo de xenealoxías, recompilan as historias das que viñeron
antes ca nós e abriron carreiros nos diversos campos da ciencia. Pioneiras da
ciencia en Galicia recolle as biografías de 25 mulleres que destacaron en eidos
como a medicina, o ensino, a historia, a socioloxía etc. Da man de Manuel Rey
e Eduardo Rolland imos adentrándonos nun camiño interesante e necesario
que cómpre percorrer para engadir estes referentes á historia oficial do país.
Título: Pioneiras da ciencia en Galicia Autores: Manuel Rey Pan e Eduardo Rolland
Editorial: Galaxia Extensión: 250 páxinas

iUnha reivindicación da vida sinxelai
«Mira —explicoulle o avó—, iso faino o sol cando lles dá as boas noites ás
montañas. Nese momento, deita sobre elas os seus raios máis fermosos para
que non o esquezan até que volva saír á mañá seguinte». É unha cita sacada de
Heidi, o clásico da literatura alemá escrito por Johanna Spyri e que nos trae
Aira Editorial nunha edición marabillosa coa tradución de Patricia Buxán
Outeiro e as ilustracións de Miguel Robledo. A novela concíbese como unha
reivindicación da vida sinxela. Sen dúbida, Heidi é unha desas nenas que, unha
vez que a coñeces, non a podes apartar do corazón.
Título: Heidi Autora: Johanna Spyri Tradutora: Patricia Buxán Outeiro Ilustrador:
Miguel Robledo Editorial: Aira Extensión: 424 páxinas
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o que apareceu neste país».
«Eu simplemente son un bohemi
Laxeiro
a disposición dos mais cativos os materiais
necesarios. Bailar, cantar, debuxar, ler, modelar con plastilina ou arxila, pintar, tocar algún instrumento, xogar con bloques de construción… Hai un mundo de actividades lúdicas
que achegan disciplinas universais.
LOURDES TOMÉ

Educadora infantil

A arte,
co corazón
As artes teñen o poder de mellorar a calidade de vida das persoas, como se demostrou
hai xa dous anos, cando nos vimos inmersos
nun confinamento e os recursos que tivemos
para nos sentir mellor foron o baile, o debuxo,
a música… De feito, utilízanse como terapias
para impulsar e sandar os planos emocional
e intelectual, para comprender o mundo ou
para conectar cos demais ou con nós mesmos. Son formas de expresión que, cando
se encontran coa educación, brindan para a
rapazada a posibilidade de desenvolver todo
o potencial que levan dentro. Na casa podemos fomentar a expresión artística poñendo

O profesor Howard Gardner, pioneiro en intelixencias múltiples, dicía que un bo sistema
educativo ten que alimentar e fomentar todas
as formas de intelixencia, incluídas as relacionadas coa arte; en caso contrario, descoidaríanse parcelas fundamentais de potencial humano e frearía o desenvolvemento
cognitivo dos nenos. Recoméndanos entón
este experto favorecer a afiliación dos máis
pequerrechos na arte en calquera forma, non
como medio de expresión, senón tamén como
un xeito de achegar o mundo que nos rodea.
Este ámbito do ensino está moi presente
no CEIP da Carrasqueira, na parroquia de
Coruxo, onde os alumnos de Infantil acaban de participar no vídeo do músico Magín
Blanco «Corazón», dirixido e interpretado
por Pepablo Patinho e Montse Piñón, elenco
da serie de montaxes teatrais A nena e o grilo. Esta experiencia tan enriquecedora para
os miúdos, que mestura baile, interpretación,
música e lingua de signos pode visualizarse
en YouTube. Está feita co corazón.

A arte, co corazón

Afloramento
artístico
No momento en que un cativo colle un lapis e
se pon a facer garabatos, ponse en marcha
o desenvolvemento da creatividade, da comunicación, da imaxinación e da motricidade
fina. Isto pode acontecer en torno aos dous
anos de idade. Xa con tres anos, esbozan
persoas e obxectos, facilmente recoñecibles. Chegados ao primeiro lustro de vida,
empézanse a matizar estes debuxos. Ese é o
momento perfecto para potenciar esta arte
como fai Susana Teixeira nas actividades
que propón para cativos.
No iTALLER DE ARTE MINGOS TEIXEIRA,i
os contidos desenvólvense en unidades
que alternan debuxo e cor, empregando diferentes técnicas que incrementan as habilidades e os coñecementos dos rapaces,

es consultar estes
Na axenda de amovida.gal pod

dándolles ferramentas para desenvolver a
creatividade e o imaxinario de seu. Trátase
de obradoiros personalizados, dinámicos,
participativos e divertidos. Atrás quedan
as sesións aburridas e dirixidas que utilizan
patróns arcaicos: aquí prima a liberdade de
expresión artística. Situado na contorna
das Travesas, o taller conta con diversas
clases mensuais, en horario de tarde e sen
límite de idade.
Neste estudio teñen moi claro que xamais
se debe limitar a arte, xa que a capacidade
creativa non ten límite e canto máis se usa
máis se desenvolve.
Avenida da Florida, 32 i 986 20 49 48
taller_mingos_teixeira
arteixeira.com i

echos en Vigo .
e outros eventos para pequerr

A HORA DOS CONTOS: ESTRAFALARIA
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 a querenza
pola literatura. Esta ocasión corre a cargo da compañía
Xarope Tulú, cun espectáculo que narra as rarezas dun
grupo de amigas decididas a se mergullar en diferentes
aventuras.
Data e hora: venres 8, ás 18:00 h // Lugar: Biblioteca Pública Xosé Neira
Vilas // Prezo: gratis // Idade recomendada: a partir dos 3 anos // Inscrición:
escribindo ao correo bpneiravilas@vigo.org ou chamando ao teléfono
986 26 77 59
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LEONARDO E OS BIOSBARDOS
Nun intento por integrarse e adaptarse a Auria, Leonardo fai
por superar as probas ás que a cuadrilla da Roncolla o somete. Entrementres, tamén ten que ter conta de arrombar as
galiñas cando cae o día, porque están a desaparecer… Os raposos atemorizan o galiñeiro co conto dos biosbardos. Obra
teatral baseada na obra de Eduardo Blanco Amor.
Data e hora: sábado 9, ás 18:00 h; domingo 10, ás 12:00 h e ás 18:00 h // Lugar:
Sala Ártika // Prezo: 8,00 € (anticipada), 10,00 € (billeteira) // Idade recomendada: a partir dos 6 anos // Duración: 50 minutos.

ILUSIONANTE

A BRUXA SUPERSÓNICA

Actividade de narración oral en que a protagonista é unha
muller de rabo de rula: unha intrépida bruxa que pilota toda
canta máquina se lle pon diante, mesmo chegando ao espazo
exterior.
Data e hora: martes 12, ás 18:30 h // Lugar: Biblioteca Pública Juan Compañel //
Prezo: gratis // Idade recomendada: dos 4 aos 11 anos // Inscrición: chamando
aos teléfonos 886 12 04 40 ou 886 12 04 45.

CONTOS SEN FRONTEIRAS,
ONDE OCORREN OS SOÑOS
Contos para aqueles pequenos que desexan atopar un lugar
onde todo sexa posible para que algún día, dentro de non moito tempo, o soñado, o desexado, fágase realidade!
Data e hora: xoves 21, ás 18:00 h // Lugar: Biblioteca Pública Juan Compañel //
Prezo: gratis // Idade recomendada: ata os 3 anos // Duración: 30 minutos //
Inscrición: chamando aos teléfonos 886 12 04 40 ou 886 12 04 45.

GEOMETRÍA

Espectáculo hipnótico e revelador sobre a verdadeira dimensión das figuras xeométricas nunha relación coa danza contemporánea. Xeometría, poesía, música, danza e imaxes con
proxeccións en 3D que interactúan co público. Unha ollada
plástica e emocional sobre estruturas matemáticas complexas.
Data e hora: domingo 24 ás 18.00 h // Lugar: Auditorio Municipal de Vigo // Prezo:
5,00 € // Idade recomendada: a partir dos 7 anos // Duración: 55 minutos.
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Cun espectáculo de maxia
familiar de seu, Pedro Volta
vén enfeitizar a audiencia
que estea disposta a deixarse abraiar, acertando predicións imposibles e realizando
maxia ultramoderna e emocionante, inspirada en series
e películas como Regreso ao
futuro, La casa de papel ou
The Mandalorian.
Data e hora: domingo 24, ás 18:00 h //
Lugar: Auditorio Mar de Vigo // Prezo:
13,00 €.

COMECHÍNS,
SEGUNDO PRATO

Mergullarémonos nun mundo
imaxinario, no que a rapazada pode descubrir como a
literatura pode abrir o apetito. Todo cociñado pola actriz
Alba Bermúdez.
Data e hora: sábado 30, ás 12:00
h // Lugar: Biblioteca Pública Juan
Compañel // Prezo: gratis // Idade
recomendada: a partir dos 4 anos //
Duración: 40 minutos // Inscrición:
chamando aos teléfonos 886 12 04
40 ou 886 12 04 45.

as outras luces
quién es qué, quién es quién, o en qué momento son intercambiables».
Ernesto IS

Escritor

El diablo
en la playa,
Matarile Teatro
«Dice Roy Andersson que el plano general,
el espacio que rodea a una persona, dice más
de ella que su propio rostro. ¿Cómo consideraremos aquí el cuerpo, como primer plano
que acompaña al rostro y conforma el prejuicio de un estereotipo? ¿O como parte del
plano general que define una forma de estar
y habitar? El diablo paseándose en bicicleta
por las calles vacías, como ángel custodio
sin cuerpo que acompañar. El errante que se
equivoca y el errante que vaga sin sentido.
Reunir a Claudia y a Celeste es como convocar al ángel y al demonio sin intentar definir

Tras a estrea do espectáculo a finais do difícil ano 2020, Matarile Teatro regresa á Sala
Ártika, espazo do que é compañía asociada,
con El diablo en la playa, unha viaxe estética e filosófica polo teatro performativo e
sensorial do grupo compostelán. En escena,
Celeste González e Claudia Faci (C e C),
dúas actrices, dous corpos, dous anxos, dous
demos, dúas fendas que permiten que o caos,
tal e como teorizou Gilles Deleuze, penetre na vida. Con dirección e textos de Ana
Vallés; son e espazo escénico de Baltasar
Patiño, quen ademais asina a iluminación
xunto a Miguel Muñoz; e produción de
Juancho Gianzo, El diablo en la playa é
unha reflexión sobre o corpo, as tentacións,
a arte, o desarraigo e o encontro; salpicando referencias estéticas da fotografía de
Gregory Crewdson, a pintura de Edward
Hopper ou o cinema de Roy Andersson.
Permite que o caos che esnaquice a rutina.
Data e hora: venres 1, sábado 2 e domingo 3 ás 20:00
horas.
Lugar: Sala Ártika (avenida da Beiramar, 113).
Entrada: 12,00 € (anticipada), 15,00 € (billeteira).
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as túas movidas

MOTO. ACUARELA

iÁngela Curroi
ancusailustraciones

Participa! Envía a túa obra (fotografía, ilustración, poema, relato, viñeta etc.) a revista@amovida.gal
Consulta as bases en amovida.gal/as-tuas-movidas
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