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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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Nun paseo pola historia da cidade, 
hai tres anos que Pedro Feijoo 
contaba nestas páxinas que Cantares 

gallegos saíu do prelo nunha data 
posterior ao 17 de maio de 1863, 
cuxo centenario se estableceu como 
o primeiro Día das Letras Galegas, 
dedicado daquela a Rosalía de 

Castro e desta a Florencio 

Delgado Gurriagán. Aínda por 
riba, o devandito escritor constata-
ba que o establecemento tipográfico 
de Juan Compañel, aquel que im-
primiu os cantares rosalianos, non 
foi o do número 12 da rúa Real ante 
o que nos gusta facer unha parada 
para lembrar a efixie da poeta can-
do nos dá por camiñar o Vigo vello. 
Podemos coñecer máis da figura 
de Compañel grazas ao traballo 
do historiador Xurxo Martínez 

González, outro amigo desta re-
vista, que vén de vivir en primeira 
fila o descubrimento do rostro do 
editor e impresor da man de José 

Luis Mateo Álvarez, membro do 
Instituto de Estudos Vigueses, que 
atopou o único retrato que consta 
desta figura que acabou sendo cla-
ve para as nosas letras. Oxalá un 
día se descubra a auténtica data da 
publicación de Cantares, pero sabe-
mos que no fondo iso é o de menos, 
pois a lingua non é cousa dun día: 
mentres moitos medios castelanfa-
lantes locen unha fachada vestida 
de galego durante unha xornada de 
maio, nós preferimos defender o 
idioma cada vez que saímos á rúa: 
ia cara descuberta.i

 EDITORIAL 
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 ollo ao dato 
iSon da cidadei é o título do libro escri-
to polo noso compañeiro Pablo Vázquez e 
ilustrado por Denis Carballás que acaba de 
saír do prelo, onde se fai un repaso ás dúas 
últimas décadas da música viguesa. 

iXXXX Festa dos Maiosi da Asociación 
Veciñal e Cultural Casco Vello de Vigo. 
Para celebrar as corenta edicións, os feste-
xos deste ano duran dous días: sábado 7 e 
domingo 8.

iPint of Sciencei ten como obxectivo 
ofrecer encontros sobre as últimas investi-
gacións científicas en bares de todo o mun-
do. A sede viguesa desta edición é o espazo 
gastronómico Cañaveral (Porta do Sol, 6), 
do luns 9 ao mércores 11; tres xornadas ver-
bo do corpo humano, a felicidade no traba-
llo e os produtos do mar nun plan con moi 
boa pinta.

iO folk da bisbarra celebra ani-i 
iversarios.i Xa van máis de 20 anos da 
orquestra viguesa SonDeSeu (2001) e máis 
de 30 da agrupación redondelá Treixadura 
(1990), mais é este mes cando se dispoñen 
a conmemorar tales cifras: o xoves 12 os de 
Vigo e o sábado 21 os de Redondela soben 
ao escenario do Teatro Afundación.

Os Simple Minds viñeron festexar connos-
co as vodas de prata co primeiro concerto 
que esta banda escocesa deu en Galicia, foi 
no pavillón das Travesas o 27 de maio de 
1992; trinta anos dunha data memorable.

 Efeméride 

https://amovida.gal/son-da-cidade-a-biblia-dos-adictos-a-musica-viguesa/
https://amovida.gal/ciencia-e-cervexa-volve-o-festival-pint-of-science/
https://entradas.ataquilla.com/ventaentradas/es/otras-musicas/coliseum/13903--simple-minds-40-years-of-hits-tours-2022-ciclo-xacobeo-importa.html
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 vigués do mes 
Filólogo e historiador da literatura galega

Xesús Alonso Montero

texto: tamara novoa fotos: PABLO VÁZQUEZ

iXesús Alonso Monteroi (Vigo, 1928) 

recíbenos na súa casa do centro da cida-

de. Viste un xersei vermello e agarda por 

nós canda a súa familia «escollida» nos 

andeis: Castelao, Rosalía, Machado, 

Marx ou o Che. Cunha axilidade men-

tal envexable, responde ás nosas pregun-

tas nun uso da lingua galega tan erudito 

como próximo.

Vostede definiuse como neofalante ao 

empezar a falar en galego aos 9 anos, 

cando se trasladou de Vigo a Ribadavia. 

Cando e como pasou a ser o galego o 

idioma de seu?

Eu nacín circunstancialmente nunha taber-
na aquí, en Vigo. Meus pais eran galegofa-
lantes, pero seguindo as normas non escri-
tas que había nesta cidade: dirixíanse a nós 
en castelán, ou en algo que parecía castelán. 
Nós percibiamos que a lingua que había que 
falar para ter un futuro era o castelán. Isto 
foi así ata que fixen os 9 anos, cando nos 
trasladamos a Ventosela, unha parroquia 

de Ribadavia. Nos primeiros días alí, eu fa-
laba en castelán ou nun galego con moitos 
castelanismos. Recordo ir xogar con varios 
compañeiros do meu tempo e un deles re-
primíame moi severamente; dicíame: «Ti 
falas coma nós», o que quería dicir: falas 
coma nós porque andas en zocos como nós, 
co pantalón remendado coma nós, e traba-
llas no campo coma nós; non es fillo dun 
médico ou dun farmacéutico, eles si que 
poden falar o castelán. E eu fixen un curso 
acelerado de galego porque non acababa de 
entrar no grupo social que me interesaba. 
Quizais aí naceu a miña inclinación pola so-
ciolingüística.

En Informe dramático sobre lengua gallega 

(1973) dicía que a nosa era a lingua dos 

pobres. Pensa que aínda é así?

Feliz e desgraciadamente, o galego é lingua 
de militantes. E iso está ben e está mal. Se 
vostede quere coñecer a situación do idio-
ma, colla o autobús ou vaia ás cafeterías de 
Vigo: xente que non é precisamente millo-
naria, moita chega xustiña a fin de mes, fa-
lando en castelán.

«TEMOS QUE CONSEGUIR 
QUE O GALEGO SEXA A LINGUA 

DAS CLASES ACOMODADAS»



«Feliz 
e desgraciadamente, 
o galego é lingua 
de militantes»
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 VIGUés DO MES: XESÚS alonso montero 

Nese mesmo informe dicía que ao galego 

lle quedaban 40 anos. Xa pasou ese tem-

po, que vida lle depara agora?

Vai depender do que aconteza nestes próxi-
mos anos na política. Non chega con que 
os simpatizantes da lingua o 17 de maio 
digan «falade galego». As novas xeracións 
teñen que atoparse cunha sociedade na que 
as clases acomodadas e instruídas falen en 
galego. Na Xunta de Galicia tería que ha-
ber políticos comprome-
tidos coa causa lingüística; 
xa non digo os do Bloque 
Nacionalista Galego, eles 
incluídos, pero terían que 
ser máis prudentes.

Como conseguimos que 

esa xente acomodada se 

decante polo galego?

Necesitamos unha clase 
política comprometida coa causa, que se 
aproveite do coñecemento que teñen hoxe 
en día os rapaces do galego. Hoxe hai rapa-
ces vascos que ligan en vasco e iso fíxoo a 
política, porque desde as primeiras eleccións 
democráticas en 1977 a hoxe gobernou sem-
pre o Partido Nacionalista Vasco, do que 
eu non son admirador. Cando vou ao País 
Vasco, falo con fillos de emigrantes e eles 
falan o vasco, porque saben que iso dálles 
consideración alí, emiten signos favorables 
polo vasco e iso creárono os políticos.

Se non me equivoco, en 1958 descubriu 

o marxismo e máis tarde pasaría a mi-

litar no Partido Comunista de España. 

Defínese hoxe como comunista?

Eu non son comunista, pois son un señori-
to privilexiado. O comunismo é a entrega 
do ben común á comunidade. Eu sei canto 
hai de individualismo de egoísmo en min, 
incluso de interese por cousas que non son 
comunistas. Entón eu, con todas esas defi-
ciencias, non podo dicir que sexa comunista. 

Pero como son novo, gustaríame ser comu-
nista cando medre, porque é o estado de 
perfección.

Pero o sistema non funcionou nos países 

en que se instaurou o comunismo.

Funcionou máis do que a xente cre. O co-
munismo xa empeza a fracasar cando se 
impón en Rusia, en 1917, coa revolución de 
Lenin. O mundo capitalista, que era o res-

to do mundo naquel mo-
mento, estaba bloqueando 
a causa comunista. Iósif 

Stalin foi un tipo brutal, 
pero non máis que os presi-
dentes dos Estados Unidos 
que fixeron unha guerra en 
Vietnam, un país que está 
moi lonxe de América, le-
vando napalm contra xente 
que disparaba con frechas. 

Os Estados Unidos parece que sexan o pa-
radigma da democracia, pero en realidade 
son o paradigma da crueldade. Haberá unha 
crueldade máis grande que o bloqueo que 
padeceu Cuba? O comunismo viuse flan-
queado, acosado, asediado polo capitalismo 
e sobre todo polo capitalismo estadouniden-
se. Eu estou en contra dese mundo de ricos 
que goberna os pobres, está claro.

De ter que escoller, definiríase antes 

como comunista ou como galeguista?

Son un comunista que vive en Galicia.

Como foi o paso pola presidencia da 

Real Academia Galega?

Méndez Ferrín dimitiu e déronse certas 
circunstancias que fixeron que algunhas per-
soas pensasen en min. E eu aceptei por senti-
do do deber, pero facendo un esforzo grande. 
Nalgún momento pasamos por situacións 
complicadas; e pensei en dimitir, pero non o 
fixen por unha cuestión cívica. Púidose che-
gar ata a desaparición da Academia, que é a 

«Stalin foi un 
tipo brutal, pero 
non máis que 
os que invadiron 
Vietnam»
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 VIGUés DO MES: XESÚS alonso montero 

institución que vela pola lingua, pola cultura 
galega… Pensei que se eu podía representar 
esa pequena utilidade debería aguantar os ca-
tro anos de lexislatura.

A relación que ten vostede co naciona-

lismo é controvertida. Non sería útil 

que, pese as diferenzas ideolóxicas, se 

puidese traballar de maneira conxunta 

en favor de causas como a lingüística?

Cando Esquerda Unida foi nas listas con 
xente que acababa de saír do Bloque que 
lideraba Xosé Manuel Beiras, eu apoiei a 
iniciativa con moito entusiasmo. Pareceume 
unha boa experiencia e tivo un éxito elec-
toral enorme. O que pasa é que eu teño un 
concepto social da lingua diferente ao de-
les; porque ao final do franquismo eu digo 
que hai que ir cara a unha sociedade na que 

non desapareza o castelán, que ademais é 
un instrumento que serve para viaxar polo 
mundo. O que temos que conseguir é que o 
galego se converta na lingua de instalación, 
que é aquela na que un lle fai a declaración 
de amor á moza e na que un se caga en Dios. 
Creo que eu tiña unha concepción menos 
sectaria, máis asumible para a sociedade que 
non estaba neste debate.

Acaba de publicar unha antoloxía poé-

tica de Florencio Delgado Gurriarán, o 

autor homenaxeado no Día das Letras 

Galegas deste ano.

Era un poeta patriótico, ligado ao Partido 
Galeguista, moi comprometido coa lingua, 
pero eu prefiro definilo como poeta «ma-
triótico», porque era un poeta que escribía 
das paisaxes, dos viñedos de Valdeorras, da 
xente de alí. É o mellor exemplo do hilozoís-
mo en Galicia. En plena República, é o único 
poeta sociolingüista que hai aquí, con textos 
contra os que falan en castelán mentres des-
deñan o galego. É un poeta moi da terra, co-
ñece moi ben a tradición oral, a cultura po-
pular, o folclore… No franquismo, proxecta 
a faceta de poeta político contra a ditadura, a 
Falanxe e a xerarquía católica. Nel reúnense 
varias facetas, é unha musa plural e intere-
sante.

Cos 93 anos que ten, nunca lle faltan as 

ganas de escribir?

E que faría se non? Hai un momento en que 
o ser humano deixa de proxectar: é a vellez. 
Eu hai tempo que o sabía, porque levo tem-
po sendo vello, pero aos 80 e aos 85 anos eu 
sentíame ben e aínda proxectaba. Pero can-
do o 23 de setembro de 2018 morreu a miña 
muller, Victoria, quizais tiven máis tempo 
que nunca para pensar. Eu o que fago agora 
é ter proxectiños pequenos, senón o fastío 
sería tremendo; cando as persoas se senten 
inútiles, poden decidir non colaborar coa 
vida.



 street photo 

Fotógrafo documental

 FELIPE CARNOTTO 

iPrimavera infindai

Galicia é infinda!
Nosa Galicia é máis que toda a Terra.
Non é xa o cativo currunchiño
que din escolas vellas.
Cómprenos desbotar antigos erros
fillos de mente estreita:
Galicia é infinda!

Florencio Delgado Gurriarán
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https://www.instagram.com/felipecarnottophoto/


 Música ao vivo 

Rub a dub 
Sábado 7 // 23:00 h // 5,00 €

The Black Tuff Band     Xis 
Connection     Tandub 
Sábado 7 // 21:00 h 
8,00 € / 10,00 €

Antonio Bravo     Jacobo 
de Miguel 
Xoves 19 // 21:00 h // 12,00 €

Abe Rábade     Rale Micic 
Mércores 25 // 21:00 h 
15,00 €

Sesión Vermú con Garza 
   Xan Pérez
Doen     Deleiba
Sábado 14 // 13:00 e 20:00 h 
10,00 € / 12,00 € 

V Aniversario  
da Sala Rebullón:
Sesión Vermú The Turre’s 
Band
Fanfarria Takicardia 
   La Quinkillada 
   Brigada Sound
Sábado 21 // 13:00 e 17:00 h 
gratis

Sesión H.A.L.O con 
Los Sara Fontan desde 
Barcelona     Fritanga 
Session con L.A.R. Legido 
Xoves 12 // 21:30 h // 4,00 €

Keltoi 
Sábado 21 // 21.30 h // 8,00 €

Sala Kominsky

Sala Rebullón

Vitruvia

Rúa de Irmandiños, 3

Av. do Rebullón, 23. Tameiga, Mos

Praza de Compostela, 5John Pollön 
Sábado 7 // 21.00 h

Esquio Seasson Pantis 
   Lume     Garza 
Xoves 19 // 20:30 h

Overdose Club - Leïti Sène 
x La Eterna x Kaixo 
Venres 20 // 00.00 h

OG Cale     Retro 1312 
Venres 27 // 21:30 h

Vigo Dub Club  
Sábado 28 // 23:30 h

The Mirror x Rheiagoreki  
Venres 13 // 21:00 h

Sala Doppler

Molotov

Rúa de Martín Códax, 21

Travesía de Santiago de Vigo, 1

 Nico Miseria 
 Sábado 7 // 21:30 h // 12,00 € / 16,00 € 

 Kamikazes     Free City 
 Sábado 21 // 20:00 h 

Presenta Tercer Verano del Amor, xunto a invitados moi 
especiais como Salvia AKA Miss Smoke Alot e Mon.

Estas dúas bandas de punk rock únense nunha xira na que 
están presentando os discos Fuego Polar, dos madrileños 
Kamikazes, e Visiones dos vallisoletanos Free City.
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https://www.salarebullon.com/
https://www.vitruviacafe.com
https://www.instagram.com/sala_kominsky/
https://www.instagram.com/saladopplervigo/
https://www.instagram.com/molotovclub/
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 reportaxe 

As letras galegas 
de hoxe

TEXTO: Antía MONTEAGUDO

iO 17 de maioi celébrase o Día das Letras 
Galegas, que este ano 2022 lle rende ho-
menaxe ao poeta valdeorrés Florencio 

Manuel Delgado Gurriarán. Ata este 
momento, o autor era unha figura bastante 
descoñecida para o lectorado galego, talvez 
porque a maior parte da súa obra se escribiu 
no exilio, con todos os problemas de recep-
ción que isto supuña nunha Galicia baixo 
a ditadura franquista. Para homenaxear ao 
poeta do viño, do hibridismo mexicano-ga-
lego e a un home que defendeu incansable-
mente a nosa cultura mediante iniciativas 
como a revista Vieiros, son varias as biogra-
fías e estudos que se fixeron nos primeiros 
meses deste ano da man de editoriais como 
Galaxia, Xerais ou Ir Indo. Entre as ache-
gas máis importantes están a reedición dos 
tres poemarios do autor, que permanecían 
sen existencias, e o lanzamento da Antoloxía 

poética, editada por Débora Álvarez e 
Margarita Pizcueta. Esta pode ser unha 
boa forma de achegarse por primeira vez 
ao escritor, mentres que para profundar 

máis no seu traballo resulta fundamental a 
lectura do ensaio Vida e obra dun poeta val-

deorrés, republicano e galeguista, de Ricardo 

Gurriarán. Con esta homenaxe preténdese 
pór en valor o intenso labor que realizaron 
os artistas exiliados desde a distancia e dar-
lles o espazo que merecen dentro do ámbito 
das nosas letras.

Por sorte, as condicións en que publican os 
poetas na actualidade son moito máis favo-
rables e podemos dicir que a nosa poesía 
goza de boa saúde. Maribel Tato, dona da 
Libraría Cartabón (Urzáiz, 125), fala dun 
momento espectacular, xa non só para au-
tores consagrados senón tamén para as no-
vas voces que comezan. Salienta que hai un 
círculo moi activo arredor da poesía e un 
lectorado moi comprometido, o que para 
un pequeno comercio como o seu se traduce 
nunha facturación dun 5 % ou 10 % do to-
tal, superando incluso ás vendas de ensaio. 
Nos andeis da súa tenda podemos atopar 
algunhas das obras publicadas polas poetas 
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máis recoñecidas da actualidade: Antese, de 
Arancha Nogueira, Premio Victoriano 
Taibo 2021; A lista da compra, de María 

Comesaña Besteiros; Deriva, de Regina 

Touceda; ou Atlas, de Alba Cid, que se fixo 
co premio estatal de poesía nova Miguel 
Hernández 2019. Xunto a elas vanse facen-
do un oco voces aínda máis novas, ás que 
podemos coñecer a través de publicacións 
como 21 poetas do século xxi, unha antoloxía 
a cargo de Carlos da Aira, que reúne vinte 
e unha poetas de 21 anos ou menos, todas 
nacidas xa nesta centuria. Entre eles, están 
autores como Nee Barros, que xa acadara 
certa fama como youtuber e tamén coa obra 
de teatro Identidade. A normalidade do non-co-

mún (Galaxia, 2021). Pero tamén podemos 
descubrir novas propostas como as das vi-
guesas Isolda Comesaña e Sara Faro, cu-
xos versos permanecían inéditos ata o mo-
mento.

Desde Cartabón comentan tamén que este 
auxe poético veu da man de novas platafor-
mas que conseguiron achegarse ao lectorado. 
Por un lado temos o nacemento de proxec-
tos editoriais centrados principalmente en 
poesía e que buscan afastarse dos selos máis 
tradicionais mediante unha filosofía colabo-
rativa e de autoxestión. Un exemplo disto 
é Sauro Buks, que se define como «impul-
sora de proxectos e edicións» e que xunta 
o poético co visual con subseccións como 
Sauro Crafts ou Sauro Arts. Tamén destaca 
Urutau, que a través das súas sedes en Brasil, 
Galicia e Portugal busca aproximar estes tres 
contextos literarios. Con selo vigués temos 
Malafera, autoxestionada e creada pola au-
tora, música e filóloga Branca Trigo e polo 
filólogo e streamer Alfredo Vázquez. O seu 
obxectivo é buscar voces novas e temáticas 
para a nosa literatura e a miúdo realizan re-
citais, presentacións de libros, feiras ou bus-
can colaboradores para os fanzines que edi-
tan. Na web pódense mercar, entre outros, 

o libro Coñecemento do medo, que conta con 
deseños do artista plástico Ramón Trigo. 
Da man da tamén creadora e filóloga vigue-
sa Vanessa Glemsel apareceu Edicións e 
Producións Fetiche, que «nace das marxes 
para dar visibilidade a proxectos singulares 
e diverxentes» e no que atopamos propos-
tas como Little Babilonia, unha publicación 
bilingüe asturiano-galega.

Por outro lado, cómpre falar do indispen-
sable papel que cumpren as redes á hora de 
difundir novas voces e crear comunidade. 
Mergullándonos nelas, atopamos contas de 
Instagram como as de @hipogrifoviolento, 
@xixirei ou colectivos como o de @guiso-
moeu, onde os versos conviven en igual-
dade de condicións con fotografías, tipo-
grafías artesanais ou colaxes. Tamén cunha 
intensa actividade en Internet destaca Leite 
Edicións, que se describe como «produto 
galego, vegano e de primeira necesidade» 
e que, a pesar de aglutinar diferentes voces 
poéticas arredor de si, as súas creadoras re-
sístense a ser consideradas unha editorial. Ao 
longo de 2021 idearon o reto #escritaleitei-
ra21 e tamén dúas apps para Android —Leite 
Edicións e Cadernos Morenos— nas que po-
demos desde consultar o seu catálogo ata ou 
crear os nosos propios poemas ou facer tests 
para adiviñar que tipo de poeta somos.

Está claro que a crise do coronavirus botou 
por terra moitos dos proxectos poéticos 
que existían ou que se estaban forxando en 
Galicia. Isto fixo que festivais consolidados 
como o da Poesía do Condado se cancelasen 
nas últimas edicións e que outros resistisen 
con limitación presencial ou trasladándose 
ao formato virtual. Non obstante, o rela-
xamento das medidas restritivas, xunto coa 
proliferación de proxectos diversos, permi-
ten albiscar un panorama esperanzador que 
demostra que a poesía galega continúa a re-
vitalizarse con numerosas voces.

 reportaxe: As letras galegas de hoxe 
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Fran Alonso
Xerais

Francisco Castro

Define a filosofía da túa editorial.

Unha editorial xeralista que naceu coa vocación 
de ser un instrumento de normalización e aca-
bou converténdose nun motor de modernización 
e dinamización cultural. Un referente ineludible.

Un libro e un autor imprescindible da túa 

editorial.

Se teño que nomear un só, é o primeiro que pu-
blicou a editorial: Matemáticas de 1º de BUP, do 
Colectivo Vacaloura.

Un libro e un autor que che guste doutra edi-

torial de Vigo.

Estamos seguros de que hai excelentes libros e 
firmas doutras editoras que sería fantástico ter no 
noso catálogo; pero estamos plenamente satisfei-
tos coas nosas obras e a nosa nómina autoral.

Unha novidade recente ou inminente.

Lingua, poder e adolescencia, de Miguel R. Carnota; 

analiza as causas do preocupante descenso do uso 
e coñecemento da lingua galega na adolescencia.

Un libro alleo á propia editorial que leses 

hai pouco.

Que hostia din os rumosoros?, do colectivo Rompente 
(Editorial Elvira).

Para ti, a literatura é…

Unha ollada sobre a vida, pasada pola peneira da 
creatividade humana. 

Define a filosofía da túa editorial.

Galaxia ten a mesma filosofía desde o ano de 
fundación, 1950, que é a defensa da lingua e da 
cultura galega.

Un libro e un autor imprescindible da túa 

editorial.

Calquera obra de Castelao.

Un libro e un autor que che guste doutra edi-

torial de Vigo.

Pedro Feijoo, de Xerais. Calquera libro del está 
entre os meus favoritos.

Unha novidade recente ou inminente.

O debut literario de Cristina Pato, unha novela 
marabillosa que se titula No día do seu enterro.

Un libro alleo á propia editorial que leses 

hai pouco.

Ensayo sobre el mal dormir, de David Jiménez 

Torres (Libros del Asteroide), que ademais é o 
fillo de Federico Jiménez Losantos; hai que 
amolarse!

Para ti, a literatura é…

Unha forma de vida.

Editorial Galaxia



Isidro Dozo
Catro Ventos Editora

Javier Romero

Define a filosofía da túa editorial.

Dedicámonos á publicación de obras en galego 
sobre o consumo sostible, a crianza alternativa, os 
dereitos humanos, a ecoloxía e a economía social.

Un libro e un autor imprescindible da túa 

editorial.

Como todos son imprescindibles, citarei o máis 
recente: Infocracia, de Byung-Chul Han.

Un libro e un autor que che guste doutra edi-

torial de Vigo.

Fago trampa e recomendo de Retranca Editora, 
que é de Pontevedra, con dous autores de Vigo: 
Subnormal, de Fernando Llor e Miguel Porto.

Unha novidade recente ou inminente.

En nada teremos unha ecoedición ampliada de 
Alén do azul. O mundo submarino da ría de Vigo, 
unha obra de Sara Carrasco e Silvia Iglesias, 
que recrea paisaxes e personaxes do fondo mariño.

Un libro alleo á propia editorial que leses 

hai pouco.

Los grandes espacios, de Catherine Meurisse 

(Impedimenta). Unha obra que reflexiona sobre 
a conexión entre a vitalidade do campo e a crea-
tividade artística e intelectual.

Para ti, a literatura é…

Un espazo-idea para medrar e gozar daquilo que 
nos fai mais humanos.

Define a filosofía da túa editorial.

Independente, con criterio propio, identificada 
coa contorna máis próxima, coidadosa coas edi-
cións. Sempre coa consciencia de que a cultura 
nace na rúa, onda a xente.

Un libro e un autor imprescindible da túa 

editorial.

Évame, de Carlos Oroza. Sen dúbida, debémoslle 
estar hoxe aquí.

Un libro e un autor que che guste doutra edi-

torial de Vigo.

Infamia, de Ledicia Costas (Xerais).

Unha novidade recente ou inminente.

En breve verá a luz un traballo de poesía de 
Antonio García Teijeiro, que ademais con-
tará cunha parte sonora na que colaboran Paco 

Ibáñez e Alberto Cunha, contando ademais 
coa reprodución dunhas fantásticas pinturas que 
mestre Xulio García Rivas asina para a ocasión.

Un libro alleo á propia editorial que leses 

hai pouco.

Zona a defender, de Manuel Rivas (Xerais).

Para ti, a literatura é…

Unha compañeira de viaxe irrenunciable, a me-
llor ferramenta para seguir camiñando.

Editorial Elvira
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Experta en redes sociais

 Irene GARRIDO PATÓN 

 DESDE O REFUXIO 

Esta cadela é moi activa e enérxica. É novi-
ña e ten moitísimo potencial; se se lle dedica 
un tempo, será unha compañeira digna dun 
dez. Ten un olfacto envexable que a fai ato-
par calquera lambetada por moi agochada 
que estea. Lévase moi ben con outros cans 
e responde aos aloumiños cunha chea de 
bicos.

Rescue Galicia 
653 34 85 73  |  rescuegalicia@gmail.com 

 rescuegalicia

Willy

 aquí MÓVESE... 

Ana, Fedra e Majo teñen moito en común: 
as tres son abandeiradas do feminismo cun 
sorriso perenne na cara, cousas que aplican 
ao proxecto denominado iA Morada.i A 
idea inicial desta iniciativa era crear unha 
rede de apoio para mulleres coidadoras cuxa 
vida social se resente. Hai un mes, ao abri-
ren, aquel pequeno xermolo deu nun gran 
patio de veciñas moi diversas: mulleres coi-
dadoras e coidadas, mulleres con diversidade 
funcional, mulleres que querían aprender 
algo novo, mulleres con coñecemento para 

NA MORADA 
DOS COIDADOS
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compartir e mulleres ás que lles presta tomar 
café en compañía na terraza ou no interior. 
Este é un espazo de lecer centrado nos coi-
dados: aquí ofrécese un servizo de asesora-
mento para persoas en situación de vulnera-
bilidade, pero tamén actividades formativas 
abertas ao público e obradoiros regulares e 
puntuais que podedes consultar na web.

No mesmo espazo atopamos a cociña de 
iOutro Conto,i o proxecto de Alba e 
Isaac que, malia as súas curtas idades, teñen 
as cousas moi claras: ela é unha auténtica 
activista contra a gordofobia e a cultura de 
dieta, e propón un xeito de alimentarnos 
«sen restricións e rexeitamento do propio 
corpo»; edita un fanzine mensual e difunde 
nas redes sociais unha relación positiva e 
consciente coa comida. Para desfrutar dos 
menús saudables que aquí se ofrecen, é po-
sible encargalos ata o xoves da semana ante-
rior e recibilos a domicilio, achegarse a re-
collelos ou ben degustalos no mesmo local.

As estancias desta morada son infinitas, e 
medrarán así como as cooperativistas detec-
ten necesidades na comunidade ou se vaian 
creando vencellos con outros colectivos. Un 
proxecto que nunca estará completo, pois 
sempre haberá espazo para unha máis.

Enderezo postal:

Rúa de Enrique Macías, 6

Teléfono:

613 03 15 69

Webs:

amoradacooperativa.com
outroconto.com

Enderezo electrónico:

ola@amoradacooperativa.com
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 Albatros Peirao de Transatlánticos, s/n2

 Arepas da ría Martín Echegaray, 224

 baruta García Barbón, 376

 Alta Fidelidad Praza da Constitución, 123

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

 ÁRTIKA Beiramar, 1135

 Vitruvia Praza de Compostela, 529

 Woodtown Camelias, 2031

 Vitter, bar de cocktails Afonso XIII, 3230

 El Mono Vintage Bar Velázquez Moreno, 378

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

9

 Doppler, sala Martín Códax, 217

 Ícaro, PUB Pintor Colmeiro, 311

Doutor Cadaval, 2110  Flamingos Vintage Kilo

 LA TITA RIVERA Praza de Compostela, 1712

Marqués de Valadares, 2213  Le Marché de Rachel

 lIBROURO Eduardo Iglesias, 1214

 Máis Palá Manuel Núñez, 1815

 The Monk Pub Uruguai, 2828

 Mercado de Teis Toural de Abaixo, s/n16

 Teatro Ensalle Chile, 1527

 Sr. Nilsson Triunfo, 226

 Primavera, BAR Ronda de Don Bosco, 1720

 Rataloka Tattoo Camelias, 2221

 Rouge Pontevedra, 422

 SALA KOMINSKY Irmandiños, 323

 Molotov Santiago de Vigo, 117

 Sara García PELUQart Couto Piñeiro, 224

 Savia Yoga Bolivia, 2025

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

18

 Nós - cervexería Palma, 3 e Fisterra, 119

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/
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 GASTRO 

TEXTO e fotos: PAULA CERMEÑO

Dos bares tradicionais aos mellores restau-
rantes da cidade, a nosa hostalería implí-
case en ofrecer o mellor das rías atlánticas, 
sabendo que o peixe e o marisco son os ca-
prichos máis demandados para as grandes 
celebracións. Para evitar que a festa acabe 
nun chasco, cómpre ter de man unha listaxe 
deses locais que nunca fallan.

Na zona centro atopamos dous dos máis co-
ñecidos: iCasa Marco,i irmán do restau-
rante iFollas Novas,i ofrece unha das co-
ciñas con máis garantía de calidade en Vigo. 
Os arroces secos e o peixe sapo á prancha 
non defraudan. Na mesma área e cun aire 
máis informal está o iBar Puerto,i unha 
tasca clásica frecuentada polos traballado-
res do porto, que cambiou de local hai uns 
anos, modernizando a estética sen renun-
ciar ao que lle deu a fama: o peixe fresco, 
o marisco cociñado ao xeito tradicional e 
unha empanada de chocos que sempre é o 
primeiro en acabarse. Os que gozan de co-
mer nunha boa terraza poden dirixirse na 
Praza de Compostela ao exterior do res-
taurante iO Rei Pescadori e pedir con 
confianza calquera prato de aire mariñeiro. 
Na zona vella alóxase un clásico entre os 
clásicos: iEl Mosquito,i restaurante que 
presume de ser o preferido de persoeiros 
como Cunqueiro e Torrente Ballester; 

por alí tamén está iA Pedra,i un bar talvez 
con menos sona, pero con moi boa relación 
entre calidade e prezo, lugar estupendo para 
degustar diferentes petiscos que contan his-
torias do vento mareiro.

UN FESTÍN 
QUE SABE A MAR

 Bitadorna, calidade asegurada 
Capitaneada pola chef Chus Castro, esta ma-
risquería está avalada pola Guía Repsol e 13 
anos de historia e é das máis asentadas na ci-
dade. Esta xefa de cociña resalta a calidade da 
materia prima, reclamo principal deste res-
taurante, que conta con viveiros propios en 
Vigo e na Guarda, traballando unicamente 
con alimentos de proximidade e no que a 
langosta é o prato estrela.

As preparacións son as propias da cociña 
tradicional galega para este tipo de produtos, 
nas que prima a sinxeleza para non enmas-
carar a materia prima, que é excelente. Con 
todo, Chus Castro non se priva de aportar 
toques creativos; da súa experiencia nacen 
algúns dos pratos insignia do restaurante, 
como as nécoras recheas, un manxar que se 
come con culler e que goza de moita popula-
ridade entre a clientela habitual.

Bitadorna ten un xeito peculiar de organizar 
a carta ao longo do ano. Ademais das opcións 
permanentes e as propostas do día, propón 
diferentes xornadas gastronómicas segundo 
os produtos de temporada, ofrecendo ata 15 
preparacións diferentes do produto com-
binando receitas creativas e tradicionais. A 
partir de setembro enfócanse á caza maior e 
á menor. A comezos de ano é o momento das 
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angulas e da lamprea. Pero, o produto estrela 
é o lumbrigante e a lagosta vermella da cos-
ta da Guarda, máis saborosa que a branca ao 
vivir en augas menos profundas e máis solea-
das e tamén por alimentarse de crustáceos e 
moluscos que atopa nas rochas. Estamos nun 
templo para os devotos deste manxar, onde se 
organizan anualmente xornadas de exaltación 
e degustación que se estenden durante todo o 
verán, época de captura dos mellores exem-
plares. Mención á parte para o medallón de 
lagosta con iogur e alfabaca, merecedor da 
medalla Dagda ao mellor prato do ano pola 
Asociación Galega de Xornalistas e Escritores 
de Turismo (AGAXET) e a revista especiali-
zada en hostalería galega e turismo HG&T.

Xa na sobremesa, o restaurante defínese 
como obradoiro artesán do que saen ma-
rabillas como a crema de tetilla con tella de 
noces ou o xeado caseiro de turrón con cara-
melo de augardente. Algo salientable é que 
a maioría son sen glute e tamén podemos 
pedir que o pan e as bebidas non o leven.

Para comer en Bitadorna é necesario reser-
var con antelación a través do teléfono. No 
momento da reserva poderemos indicar se 
desexamos algunha preparación en con-
creto, especialmente en tempo de lamprea 

e angulas (primavera), lagosta (verán) e 
carnes de caza (outono). Tamén é posible 
encargar un menú degustación á medida 
ao gusto de cadaquén. Mil primaveras máis 
para a gastronomía galega.

Rúa do Ecuador, 56 (Vigo) e rúa do Porto, 30 (A Guarda) 
986 13 69 51 (Vigo) - 986 61 19 70 (A Guarda) 
bitadorna.com  |   restaurantes_bitadorna

 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. 

http://bitadorna.com/
https://www.instagram.com/restaurantes_bitadorna
https://amovida.gal/recomendados/categoria/recomendados-gastro/
https://www.xerais.gal/


 TENDENCIAS 

Correctora literaria 

e redactora de contidos

 ESTELA GÓMEZ 

UN PANO 
AO VENTO

Tras estudar Historia da Arte e Deseño de 
Moda, traballou para unha gran compañía 
de moda. Foi en 2017, dous anos despois de 
ser nai, cando as prioridades se lle reorde-
naron e decidiu emprender creando unha 
firma con nome propio: iXiana Cobo.i A 
creación vai da man da persoa, evolucionan-
do con ela e ampliando horizontes e coñece-
mentos en ilustración e estampaxe téxtil. No 
comezo desta andaina, decidiu afiliarse ao 
colectivo de Artesanía de Galicia, que supón 
un gran apoio para as marcas pequenas no 
mundo artesanal, e así empezou a deseñar e 
estampar pezas de seu.

No catálogo atopamos cousas coma os pa-
nos de seda estampados, ideais para un maio 
de flores cuberto. As flores, como as do 
pano Hortensia; os motivos vexetais, dentro 
dun vaso no pano Still Life; ou os deseños 
máis clásicos, como o do pano Marcela, e 
ata o mesmo Sol nos adornarán o pescozo 
ou mesmo servirán para cubrir a cabeza nos 
días solleiros que se achegan. Podemos ani-
mar o look cuns brincos Garbo, realizados 
en cerámica.

Non hai que perderlle a pista a esta artesá, 
porque axiña ha levar a ilustración e a estam-
pa téxtil a outro nivel nivel con novos mode-
los de panos, colaboracións de xoiería e ata 
un kit para estampar por nós mesmos panos 
e outras pezas sen saírmos da casa. Así e todo, 
para aqueles que prefiran aprender estam-
paxe téxtil nunha contorna creativa, Xiana 
organiza talleres presenciais que irá anun-
ciando na conta de Instagram @xianacobo.

Esta primavera podémonos vestir con flo-
res. Na web xianacobo.com atopamos todos 
os deseños para saír á rúa co pano ao vento, 
unha bandeira branca a prol do comercio lo-
cal e da artesanía a pequena escala.

A rixidez da escola non era o modelo baixo 
o que Xiana Cobo, a máis nova de tres ir-
más de Ortigueira, se quería formar. Desde 
pequena interesouse pola arte, pouco re-
coñecida no currículo escolar; por sorte, a 
casa —grazas á afección polo debuxo de súa 
nai e á querenza por copiar debuxos dalgúns 
libros infantís ilustrados— foi para ela un 
oasis no que aprender, crear e deixar voar 
a imaxinación.
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non fose abondo, coas experiencias Living 
Galicia ofrécense paquetes para días entei-
ros e fins de semana. Plans que poden in-
cluír rutas en diferentes vehículos por terra 
e mar. Os destinos tamén son ben variados: 
Fisterra, Ourense, O Salnés, Santiago de 
Compostela ou Portugal.

VIEIROS POR 
TERRA E MAR

 ACTIVIDADES DEPORTIVAS 

TEXTO: Pablo VÁZQUEZ

A estas alturas do ano, non é mal momento 
para ir planificando algunha que outra esca-
pada. Tampouco é preciso ir moi lonxe para 
gozar dalgunhas actividades diferentes ás 
habituais, como pilotar unha moto de auga 
pola Ría de Pontevedra ou facer o Camiño 
de Santiago a cabalo. Velaquí dous plans dos 
que tomar boa nota.

 Jet     Bike: a lei da ría 
Se hai un lugar por excelencia en Galicia con 
ambiente de puro verán, ese é Sanxenxo. A 
vila pontevedresa ofrece todo tipo de op-
cións para o lecer, especialmente se o plan 
está relacionado coa auga. Diso saben ben 
nesta empresa náutica especializada no 
mundo das motos acuáticas. A grande oferta 
de alugueiro e venda deste tipo de vehícu-
los convértenos nun referente no país. Os 
servizos van máis aló do comercio, pois 
ofrecen invernaxe e reparación de embar-
cacións e asistencia no mar, cubrindo todo 
o espectro de necesidades posible no campo 
das motos de auga. Tamén podemos escoller 
entre a pilotaxe libre ou unha ruta guiada. 
Desde a empresa recomendan esta última, 
pois é a máis segura para o cliente e é un 
xeito de descubrir os encantos da ría da man 
de guías preparados.

Os plans de ocio continúan fóra da auga, 
pois tamén son concesionario oficial de bug-

gies, quads Can-Am Spyder, cos que chegar a 
lugares tan atractivos como A Toxa. Por se 

 Camino de Santiago a caballo:  
 galopando ceibe 
Agora que a chuvia debería ir dando tregua, 
outra das opcións para gozar da natureza do 
país é facer o Camiño de Santiago. Pode ser 
a pé, en bicicleta… ou a cabalo. O nome da 
empresa que dirixe Lorena Martínez non 
deixa moito lugar a dúbidas. Ao longo de 
todo o ano —aínda que se recomenda facelo 
entre marzo e outubro, pola climatoloxía e 
as horas de luz— , ofértanse aquí diversas ru-
tas que desembocan na Praza do Obradoiro. 
Imaxinemos a sensación: despois de perco-
rrer quilómetros e quilómetros, entrar ao 

Porto deportivo Xoán Carlos I (Sanxenxo) 
610 14 79 43 - 986 55 16 38  |  jetandbike.com 
info@jetandbike.es  |   jetandbike

25MAI 2022 i

https://jetandbike.com/
mailto:info%40jetandbike.es%20?subject=
https://www.instagram.com/jetandbike


Caminos Galicia Caritel, 2 (Ponte Caldelas)  
639 50 38 15  |  caminosantiagoacaballo.com 
caminosgalicia@hotmail.com 

 caminosantiagoacaballo

lombo dun fermoso cabalo na zona cero de 
Compostela, presidida pola Catedral.

Como é ben sabido, non hai un único 
Camiño. Vieiros temos para repartir, e cal-
quera das rutas pode facerse cabalgando: o 
Camiño de Fisterra e Muxía; o Camiño de 
Inverno; o Camiño do Norte, ruta da cos-
ta e ruta do interior; o Camiño Francés; o 
Camiño Inglés; o Camiño Mozárabe ou Vía 
da Prata; o Camiño Portugués, ruta da cos-
ta e do interior… O creador desta iniciativa, 
Jesús Muíños, desenvolveu unha nova vía 
á que bautizou como a Ruta do Mar, que 
continúa o Camiño Portugués da costa polas 
rías de Pontevedra e de Arousa: Sanxenxo, 
A Toxa, Cambados, Catoira… Para Lorena, 
facer a cabalo a Ruta da Auga e mais a da 
Pedra, en Meis, é unha sensación de máxi-
ma tranquilidade, algo que non ten prezo. 
Todos os servizos inclúen pensión comple-
ta, aloxamento, traslados, vehículo de apoio, 
guía e demais cuestións loxísticas para que 
só precisemos unha pouca experiencia caba-
lar e ganas de trote.

 actividades deportivas:  
 VIEIROS POR TERRA E MAR 

https://caminosantiagoacaballo.com/
mailto:caminosgalicia%40hotmail.com?subject=
https://portamerica.es/
https://www.instagram.com/caminosantiagoacaballo


 outras movidas 

Un mes máis tarde do habitual por mor das obras no 
paseo, Bouzas recupera a festa que celebra a expulsión 
do exército de Napoleón en 1809. Nesta vila mariñei-
ra, que por aquel entón era un concello independente, 
preparouse a ofensiva popular para botar aos franceses 
que se fixeran co control da área viguesa. O epílogo da 
Reconquista.

Todo o día // gratis

O pianista británico é capaz de achegar a obra de gran-
des compositores clásicos ao público xeral cunha au-
téntica experiencia inclusiva interpretando acordes 
de Beethoven e Brahms. Recomendamos a autobio-
grafía deste músico namorado de Galicia, Instrumental 
(2014), publicada por Rinoceronte Editora na tradu-
ción de Eva Almazán. 

Ás 20:00 // desde 12,00 €

A obra artística de máis de 60 autores enche os bancais 
das peixeiras na sétima edición deste evento que rei-
vindica que a literatura está tamén na expresión artís-
tica. A música corre a cargo de Paolo Pascal e de Indy 

Tumbita & the Voodo Bandits. Aroa Bejón pon os 
contos e Pasito a Pasito encárgase do xantar.

Das 11:00 ás 21:00 h // Gratis

 Martes 17  
 O Mercado da Arte  
 Mercado do Calvario 

 Sábado 7  
 Teatro Afundación  
 James Rhodes 

 Sábado 7 e domingo 8  
 Festa da Brincadeira  
 Bouzas 
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iNA AXENDA DE amovida.gal podes consultar estes e outros moitos eventos de maio EN VIGOi

Lori Meyers, Muchachito Bombo Infierno, Fon 

Román, Rozalén, Baiuca, Andrés Suárez, Coque 

Malla, Xoel López, Mikel Erenxun ou dani son 
algúns dos moitos artistas que inaugurarán o mes que 
vén nunha nova edición deste festival de música, gas-
tronomía e natureza.

Todo o día // 64,56 € -abono-; 30,00 € -entrada diaria-

 Xoves 2 a sábado 4 de xuño  
 PortAmérica  
 Carballeira de Caldas  
 -Caldas de Reis-) 

Todo o día // desde 15,00 €

O festival con máis agroglamour retoma 
as datas habituais. Preto de 200 curtame-
traxes foron presentadas a concurso e, 
na programación do evento, atopamos a 
estrea dos filmes sobre EME DJ e Litus, 

que estarán actuando en directo.

 Mércores 18  
 a sábado 21  
 XIX Festival de Cans  
 Cans -O Porriño- 

Ás 20:30 h // 27,50 €

O dúo de electro-pop formado por Tania 

Lozano e Víctor F. Clares actúan no 
festival TerraCeo, que este mes trae á 
nosa cidade outros nomes: Anny B. 

Sweet (venres 6), Digitalism DJ Set 
(sábado 7), Hens (venres 13) e Taburete 
(sábado 14). Entre o ceo e a terra.

 Sábado 28  
 Ladilla Rusa  
 Auditorio Mar de Vigo 

https://portamerica.es/
https://www.festivaldecans.gal/gl/
https://www.teuticket.com/es/ver/ladilla-rusa
https://cameliascc.com/


 HISTORIA DUNHA CIDADE 

Freud, que algo sabía de todo isto, dicía que 
o importante non é o que soñamos, senón o 
que dicimos que soñamos. E Proust, nunha 
obra monumental, demostrou que a palabra 
xamais podería recuperar os tempos e os es-
pazos vividos, por máis que un se detivese a 
rememorar con todo detalle os lugares, os 
días, os personaxes. De maneira que sempre 
asistimos a este paradoxo: dicir o que pasa é 
sempre diferente do que pasa. Idea que for-
ma parte da modernidade, que asumiu desde 
o inicio iso que denominamos a quebra da 
alianza entre a linguaxe e o mundo.

Fronte a outros espazos que nos rodean, que 
mereceron no pasado a atención da ficción 
literaria —estou a pensar en Ourense, en 
Pontevedra, en Compostela, na Coruña—, 
Vigo tardou en gañar esa categoría, en par-
te pola propia historia da cidade, de crece-
mento excesivo e errático, compendio moi 
variado de intereses e persoas. E isto estivo 
sempre vinculado á existencia dun relato 
oral sobre Vigo. A propia memoria que a ci-
dade foi deixando de si mesma nas historias 
do día a día, na consolidación de personaxes 
singulares.

Unha tarde de media-
dos dos oitenta, no 
café Tres Luces, xa 
desaparecido, Ramiro 

Fonte, escritor, 
Carlos Blanco, edi-
tor, e mais un servidor, 
tomamos a decisión de 
establecer os alicerces 

de Vigo como espazo ficcional, nunha co-
lección de novela negra para Edicións do 
Cumio, unha maneira sutil mais definitiva 
de restaurar a dignidade desta urbe. E non 
foi máis que a faísca que acendeu un lume 
que segue ardendo.

DE NOVELA
É sabido que a ficción literaria precisa cando 
menos de tres ingredientes: tempo, espazo e 
personaxes. Se comezamos acoutando cada 
un deles, podemos desenvolver facilmente 
unha historia que logo, acaso, mereza ser 
contada. Se non queremos complicarnos co 
tempo, podemos escoller calquera tempo 
que coñezamos, comezando polo presente, 
a época en que estamos inmersos, e, se non 
queremos complicarnos co espazo, o máis 
elemental é optar por aquel no que un resi-
de, aquelas rúas, bares, xardíns, comercios e 
edificios que frecuentamos a diario, os que 
xa forman parte da nosa lembranza, que é 
tanto como dicir do noso imaxinario.

Álvaro Cunqueiro, 
un grandísimo escritor 
que residiu en Vigo no 
final da súa existen-
cia, dicía que a ima-
xinación e a memoria 
eran irmás xemelgas e 
resulta habitual con-
fundilas. E que, cando 
unha persoa cre estar a lembrar algo, des-
cobre que, en realidade, aquilo que lembra 
non foi realmente como pensa, e que, pola 
contra, moitas veces cando imaxinamos, sen 
dármonos conta, botamos man do realmen-
te acontecido, que vive na nosa memoria.

Escritor

 Manuel FORCADELA 
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 Deleite literario 

Xornalista e crítica 

literaria

 Tensi GESTEIRA 

#PuroDeleite

iAbrindo unha colección de cienciai
A literatura galega aínda é un terreo ermo de ciencia ficción, por iso recibimos 
con especial ilusión A soidade selénica, o novo libro co que se inaugura a colec-
ción de ficción científica por parte de Galaxia. Nun rexistro diferente ao que 
nos ten acostumados, o autor mergúllase no universo do Mar de Aluminio, 
unha terra á que chega Loia con curiosidade e capacidade para amar, mais cun 
pasado tenebroso, que a levarán a coñecer uns xemelgos que descubrirán unha 
nova realidade para ela. Tomando como base o mundo que habitamos, esta 
obra dálle a volta para facernos soñar con outro futuro.
Título: A soidade selénica  Autor: Juan Parcero  Editorial: Galaxia  Extensión: 190 páxinas

iDesestigmatizar as doenzas mentaisi
A pandemia puxo en evidencia que a saúde mental debería ser máis importante 
que nunca, ao tempo que alertou das eivas dun sistema sanitario que presta unha 
atención nefasta. Diso se fala en Non penses nun elefante rosa, que nos conta a 
historia de Aurora, unha muller na trintena que ten unha vida aparentemente 
sinxela, pero que se enfronta aos seus pensamentos obsesivos froito do TOC que 
padece. Un día tópase con Brais, un neno de altas capacidades, co que manterá 
interesantes conversas e vivirá novas aventuras. Unha novela con moitísimo 
humor que busca facer visibles as doenzas mentais fóra dunha visión de estigma.
Título: Non penses nun elefante rosa  Autora: Antía Yáñez  Editorial: Xerais  Extensión: 
418 páxinas

iOs versos da represión e da liberdadei
«Resistir sempre é vencer». Este desexo pulula arredor dos poemas incluídos 
en Proibido sentir. Escritos desde a máquina-prisom, un libro que nos fala de cou-
sas aparentemente contraditorias, pero no fondo moi relacionadas: o amor e o 
odio, a represión e a liberdade, a poesía e a vida. Esta obra lese co corazón na 
man e o autor consegue falarnos do esencial, dos sentimentos universais das 
nosas vidas, do que lle pasaba pola cabeza mentres estivo na prisión entre os 
anos 2013 e 2019. Estes versos son firme testemuña de que a literatura pode 
axudarnos a sobrevivir cando xa todo decae baixo os pés.
Título: Proibido sentir. Escritos desde a máquina-prisom  Autor: Adriám Mosqueira Paços 
(Senlheiro)  Editorial: Urutau  Extensión: 442 páxinas
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Educadora infantil
 LOURDES TOMÉ 

Lecturas para 
darlLe á lingua

«Para viaxar lonxe, non hai mellor nave que un libro». 
Emily Dickinson

A literatura é unha fonte inesgotable de co-
ñecemento e sabedoría. A riqueza das ver-
bas recollidas en libros e contos non ten 
parangón. Apostar por un bo libro é unha 
garantía de que o tempo dedicado á lectura 
estará ben investido. Velaquí catro propos-
tas neste mes das Letras Galegas.

Se falamos de literatura infantil e vigueses, 
non nos podemos esquecer do veciño e poe-
ta Antonio García Teijeiro e mais a antoloxía 
iBICOS E NON BALASi (Galaxia, 2019), 
que acadou o Premio Nacional de Literatura 
Infantil e Xuvenil 2017. Un libro con poemas, 
nas palabras do propio autor, sobre a «pe-
dagoxía da paz». Ademais está ilustrado pola 
tamén viguesa Bea Gregores.

Por outra banda, cando xuntamos a literatura 
coa música aparecen obras como iBRINCAi 
iVAI!i (Kalandraka, 2014), escrito por Paco 
Nogueiras e ilustrado por Marc Teager. 
«Lese, escoitase e tamén se ve», di o autor. 

Con cancións que teñen como obxectivo di-
vertir a toda a familia, son capaces de abor-
dar todo tipo de estilos musicais, do rock ao 
reggae, con letras que pretenden educar en 
conceptos como a amizade, a igualdade, o 
respecto pola natureza e na querenza polas 
festas tradicionais galegas.

Eva Mejuto ofrécenos o conto de iDEZ GA-i 
iTIÑAS VIAXEIRASi (Xerais, 2019) que per-
corren toda Galicia en plan mochileiro a tra-
vés das ilustracións do vigués Víctor Rivas. 
Unha viaxe que leva esta decena de miqui-
ñas a enclaves destacados ao longo e largo 
do país. Con base na tradición oral e un gran 
sentido do humor, temos aquí unha historia 
ben divertida e con moito ritmo.

iO LADRÓN DE PARAUGASi (Galaxia, 2021), 
escrito por Xosé Lueiro e ilustrado por Sara 
Valcárcel, convida á reflexión sobre a fra-
ternidade entre culturas, un tema que cobra 
moita importancia no tempo tan duro que nos 
tocou vivir. Este libro conta as peripecias de 
Fazulas, un gato que quere saber de que cor é 
o vento. En base a isto, abórdanse cuestións 
como a igualdade de xénero, os conflitos bé-
licos ou mesmo a situación de pobreza que 
viven nenos no terceiro mundo.
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Na axenda de amovida.gal podes consultar estes e outros eventos para pequerrechos en Vigo .

A primavera préstase para que nos rolden 
polo caletre plans ao aire libre cos peque-
rrechos. Sen saírmos da provincia, hai moi-
tísimas posibilidades para pasar as fin de 
semana en familia, como é o iPARQUE DAi 
iCANUDA,i situado no municipio de Salvaterra 
de Miño, na comarca do Condado.

Os 200.000 m² de extensión convérteno 
nada menos que no parque máis grande de 
Galicia, con parques infantís, paseos fluviais, 
pistas de bicicleta... e conecta con quilóme-
tros de sendeiros que decorren ao longo dos 
ríos Miño, Tea e Mendo. Son salientables as 
grandes zonas con céspede, as árbores, os 
bancos… ou un lago con patos, cisnes e bar-
cas de recreo. Un parque infantil xigantesco 
cunha morea de accesorios, como mesas de 
pin-pon ou taboleiros de xadrez e parchís in-
tegrados nas mesas. Chaman sempre a aten-
ción dos mais cativos os recintos de aves, con 

galiñas e impresionantes pavos reais; mamí-
feros domésticos como ovellas e porcos que 
conforman o pequeno zoo deste lugar. Tamén 
hai un horto con diferentes tipos de verduras, 
plantas aromáticas e medicinais, e mesmo un 
circuíto infantil de educación viaria.

As alternativas son moitas nas inmedia-
cións do recinto. Pódese facer a ruta a pé, 
pero tamén a pedais grazas ao longuísimo 
carril bici ou facer deporte nas canchas de 
baloncesto, fútbol e tenis que o completan. 
Outra boa opción é dar unha volta no tren 
turístico, con saídas a cada hora e visita a 
Monção incluída, a un prezo moi accesible, 
tanto que para os menores de 7 anos é gratis. 
Pasaxeiros, ao tren!

diversión a pé 
do Miño

Data e hora: sábado 7, ás 10:00 // Lugar: Museo Liste // Prezo: 1,00 € // Idade 
recomendada: público familiar // Duración: 60 minutos.

Celebración da primavera e exaltación da natureza adornan-
do elementos como carros, embarcacións e portas. O enfeite 
do rodado, vixente nos nosos días, recoñécese no adorno dos 
vehículos con xesta e outros elementos vexetais. Nesta acti-
vidade levarase a cabo a elaboración de maios, con cantos e 
danzas ao redor, no xardín que circunda o museo.

MAIOS EN FAMILIA
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Data e hora: sábado 28, ás 18:00; domingo 29, ás 12:00 e ás 18:00 // Lugar: Sala 
Ártika // Prezo: 8,00 € (anticipada), 10,00 € (billeteira) // Idade recomendada: a 
partir dos 5 anos // Duración: 50 minutos.

Data e hora: sábado 21, de 11:00 a 14:00 // Lugar: Centro Comercial Gran Vía // 
Prezo: gratis // Idade recomendada: todos os públicos.

Un obradoiro que pretende fomentar a creación de rou-
pa divertida contribuíndo asemade ao coidado do planeta. 
Intercambiar, transformar ou personalizar as nosas pezas 
poden formar parte do proceso.

Xampantito Pato achega un personaxe obsesivo, cuadricula-
do e meticuloso: un ser único na súa especie rodeado dunha 
chea de caixas descontroladas coas que xoga para formar 
un mundo particular. Do caos xorde un universo delirante 
onde inventa a risa, creando unha loucura cómica e transfor-
mándose nun ser diferente cunha figura anovada.

TALLER DE MODA SOSTIBLE

II ARTIKLOWN: SÓ

VENDIMANDO VERSOS

Espectáculo de versos e 
crónicas ao redor da obra do 
autor homenaxeado este ano 
co gallo do Día das Letras 
Galegas, Florencio Delgado 
Gurriarán. Unha viaxe desde 
Valdeorras ata México. Unha 
historia de amor pola terra, a 
lingua, os costumes e a tra-
dición.

Data e hora: venres 13, ás 18:00 // 
Lugar: Biblioteca Pública Xosé Neira 
Vilas // Prezo: gratis // Idade re-
comendada: a partir dos 3 anos // 
Duración: 60 minutos // Inscrición: 
chamando ao teléfono 886 12 04 40 
ou ao 886 12 04 45.

FLORENCIO NAS ONDAS

Unha homenaxe a Delgado 
Gurriarán, que contribuíu 
coa súa obra á dignificación 
de Galicia e á normalización 
da nosa lingua nunha épo-
ca escura. Asistiremos á 
recreación dun antigo pro-
grama de radio Florencio 
nas ondas para descubrir 
unha vida de cine: metade 
fuxitivo, metade espía; nos 
EUA xa lle terían feito unha 
película. Todo empezou no 
paraíso máxico de Córgomo, 
parroquia de Vilamartín de 
Valdeorras, onde as monta-
ñas se saúdan.

Data e hora: sábado 14, ás 12:00 
// Lugar: Biblioteca Pública Juan 
Compañel // Prezo: gratis // Idade 
recomendada: a partir dos 4 anos // 
Duración: 45 minutos // Inscrición: 
chamando ao teléfono 886 12 04 40 
ou ao 886 12 04 45.

Data e hora: martes 17, a partir das 12:00 // Lugar: Sala Rebullón (Mos), palco 
exterior // Prezo: gratis ata completar prazas // Idade recomendada: todos os 
públicos.

Os miúdos contan cun festival á súa medida baixo unha carpa 
con diversas actividades. A programación arranca ao medio-
día cun obradoiro de percusión con materiais de reciclados 
impartido por Matracalá. Continúa co Consertasso na horta 
do músico Brais das Hortas. Tras a obrigada parada para 
o xantar o festival continúa ás cinco da tarde con Plásticos 
fóra, o contacontos musical de Antón Ké. Para rematar a fes-
ta, o ritmo e a baila molona de Uxía Lambona.

VI MIÚDO FEST
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 as outras luces 

Fariña. 
O espectáculo 
teatral, 
Ainé Producións

espectadores son as credenciais da monta-
xe de Ainé Producións, dirixida por Tito 

Asorey e adaptada para a escena por José 

Luis Prieto, que xa é historia do teatro 
galego. Sen renunciar á orixe literaria e á 
popularidade da serie de televisión, a Fariña 
teatral consegue ir un paso máis alá para 
ofrecernos hora e media de diversión e 
emoción, na que o drama e a comedia aderé-
zanse con números musicais executados por 
uns intérpretes en estado de graza: Xosé A. 

Touriñán, Sergio Zearreta, César Goldi, 
Marta Lado, Graciela Carlos; poñéndo-
se na pel de numerosos personaxes —reais 
e ficticios— daquela Galicia dos oitenta, de 
fardos e bateas, na que a droga abriu unha 
terrible fenda na sociedade e nas familias. 
Se non queres perder esta historia sobre 
a nosa historia máis recente, achégate ao 
Teatro Afundación para desfrutar cun dos 
espectáculos máis emocionantes dos últi-
mos tempos.

Escritor

 Ernesto IS 

«Galicia ten 1498 quilómetros de costa. 
1498 quilómetros polos que entra de todo». 
Fariña, o espectáculo baseado no famoso 
libro sobre o narcotráfico galego do xorna-
lista coruñés Nacho Carretero, fai unha 
nova «descarga» na cidade de Vigo. Catro 
anos de xira ininterrompida, máis de 200 
funcións por toda a península e 50.000 

Data e hora: sábado 14, ás 21:00 h; domingo 15, ás 
20:00 h.
Lugar: Teatro Afundación (Policarpo Sanz, 13).
Entrada: desde 15,00 € anticipada (ataquilla.com).
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 as túas movidas 

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

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

ADENTROS

ilaurinha nas berzasi
 comadrejassss

comadrejasss.tumblr.com
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