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editorial

Nun mundo cada vez máis individualizado, custa imaxinar que unha
cidade se paralizase pola inxustiza sufrida por un quinteto de traballadores nunha fábrica. Pois iso foi o que
ocorreu aquí hai non tanto tempo:
este mes celebramos o quincuaxésimo aniversario da folga de 1972. Se
por algo destacou aquela quincena
histórica de hai medio século, foi por
demostrar a solidariedade da clase
obreira, con traballadores unidos
fronte un sistema atroz. Dariamos
feito algo parecido cinco décadas despois? Neste mundo hiperconectado,
o contacto humano é cada vez máis
reducido. Cómpre levantar a vista
das pantallas, erguernos para confraternizar entre semellantes, saír á rúa
para loitar polo día a día. AVANTE!

ollo ao dato
HAI CATRO ANOS, lanzamos por estas
datas o primeiro número da versión impresa desta cabeceira; con este exemplar, facemos 38 números. Celebramos o aniversario
o domingo 4, ao abeiro do Barbeira Season
Fest (Baiona). Arrancamos a xornada cunha
sesión de Savia Yoga na praia da Barbeira
(10:00 h); logo trasladámonos ao parque da
Palma para bailar con Swing On (12:00 h),
degustar os pratos de Outro Conto (13:00
h), asistir ao concerto-presentación do libro Son da cidade (14:00 h), divertirnos co
teatro de PELUQart (15:00 h) e gozar coa
música dos amigos de Molotov (20:30 h).
Quixeramos vervos por alí!

O 20 de agosto de 1992 o estadio de Balaídos
acolleu o concerto máis multitudinario que
se recorda ata o momento: 43.000 espectadores asistiron hai 30 anos ao concerto da
banda británica Dire Straits —algo que
non acadara nin Madonna en 1990 nin
acadarían The Rolling Stones en 1998—.
O xoves 8, o campo céltico volve acoller
un macroconcerto coa actuación de Muse,
despois de 21 anos sen eventos deste tipo.

AS ÚLTIMAS DATAS DO VERÁN
son perfectas para volver ao cine. O sábado 9 e o domingo 10 convócase en Nigrán
a primeira edición do festival Cinema a
Pedal, que propón o pase ao aire libre de
diferentes filmes, mudando as butacas por
bicicletas estáticas que accionan o proxector. Para descansar o corpo, do martes 13
ao domingo 18, celébrase a décimo primeira edición do festival Primavera do Cine
que volve traer unha boa selección de cinema lusogalaico. E xa na casa, o venres 16,
Prime Video estrea Un asunto privado, serie ambientada no Vigo dos anos corenta.
6 i setembro 2022

Peter Brill

EFEMÉRIDE

REPORTAXE
TEXTO: Tamara NOVOA

Cincuenta anos,
15 días e unha loita
MEDIO SÉCULO DA FOLGA XERAL
máis grande da historia de Galicia; entre o
9 e o 26 de setembro de 1972, a clase obreira galega botoulle un pulso á ditadura
franquista. Ao longo dunha quincena, os
traballadores encheron as rúas de Vigo e,
pese a represión policial, recibiron o apoio
do pobo. Todo se orixinou na factoría de
Citroën Hispania, cunha reivindicación
sindical para non traballar os sábados pola
tarde; aquela primeira convocatoria de folga non tivo moito seguimento, pois só parou nave e media das seis que compoñían
daquela a fábrica. A dirección da empresa
decidiu despedir cinco traballadores e expedientar catro sindicalistas e foi iso o que
provocou que o resto dos traballadores se
sumasen á folga.
Esa foi a mecha que prendeu, pero a
folga do 72 é o resultado dun proceso
moito máis longo de mobilización e organización que nace unha década antes,
tal como explica o historiador Isidro
Román Lago no libro Todos con Vigo:
mobilización obreira e folga xeral (19621972) (Fundación Sindical Edelmiro
Otero Calvo, 2016). En 1962 convocouse
a primeira folga extensa despois da guerra civil española. Aquelas protestas orixináronse solidariamente cos mineiros
de Asturias, pero tamén tiveron unha
compoñente propia: o reclamo de melloras salariais no estaleiro de Factorías
Vulcano. En anos sucesivos, a evolución
do movemento obreiro levou á creación

da consigna «ou todos ou ningún», que
foi a que acabou primando en 1972.
A partir daquel sábado 9 de setembro, na
medida en que a folga foi evolucionando,
traballadores de máis empresas fóronse
sumando ás protestas que pedían a readmisión dos despedidos en Citroën. As primeiras en parar foron o estaleiro Hijos de
J. Barreras, a fábrica de Reyman, e a devandita factoría Vulcano; axiña se sumaron os traballadores de Álvarez, Artiscar,
Freire, Refrey ou Santodomingo. Ata chegar ao sábado 16, con case unha trintena
de centros de traballo en paro e milleiros
de traballadores en folga; segundo as fontes consultadas, o número varía de 15.000
a 30.000 obreiros. O mércores 20, policías
chegados de León e Valladolid reforzaban
a presión autoritaria ao tempo que 5.000
traballadores recibiron unha carta de despedimento. Manifestarse era cada vez máis
complicado; e os traballadores dalgunhas
empresas comezaron a reincorporarse aos
seus postos o luns 25. Finalmente, o martes 26 dáse por rematada a folga, pero 400
das 6.000 persoas despedidas nunca máis
foron readmitidas nos postos de traballo
que ocuparan ata entón.

«400 dos 6.000 traballadores
despedidos nunca máis foron
readmitidos»
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«Aínda que moitos dos protagonistas falan
de que a folga foi un éxito, a verdade é que,
se analizamos o resultado da reivindicación,
as protestas foron un fracaso rotundo»,
asegura Isidro Román, facendo referencia
a que as mobilizacións que arrancaron para
pedir a readmisión de nove traballadores
remataron con 400 na rúa. O historiador
chama a atención sobre un dato: «O día 18
saíu publicado un artigo nun medio comunista que pide a volta ao traballo. A folga
non terminou porque os traballadores se
cansasen; efectivamente, había moita represión e descabezouse o movemento, pero
nese descabezamento talvez influíron factores políticos. Non se sabe que acontecería se
o Partido Comunista de España (PCE) decidise ir coa folga ata o final», conclúe. Pero,
por que ía querer o Partido Comunista que
a folga parase? «Desde mediados da década
dos cincuenta, o PCE quixo ser recoñecido polos outros actores que ían participar
na transición española; para iso empregou
dúas estratexias: a moderación ideolóxica e
usar como advertencia a potencia mobilizadora que tiña», sinala Román que, a pesar de que a folga se saldase en negativo de
forma fáctica, foi un fito: «É a primeira vez
na historia do movemento obreiro galego
que se deu unha folga por solidariedade de
clase». O estudoso sinala ademais que aínda que sempre se pensase que a resistencia
ao franquismo foi mínima en Galicia, estes

«É a primeira vez na historia
do movemento obreiro galego
que se deu unha folga por
solidariedade de clase»
feitos poñen de manifesto que «baixo a superficie, había amplos grupos de traballadores que se estaban organizando».
Para conmemorar o quincuaxésimo aniversario destes acontecementos, os sindicatos
Confederación Intersindical Galega (CIG)
e Comisións Obreiras (CCOO) organizan
diferentes actividades. Tamén o fai a plataforma cidadá «Vigo. Setembro de 1972».
Román Lago, que está a piques de publicar con Editorial Galaxia un segundo libro
sobre estes feitos, sinala que o problema
nas conmemoracións desta efeméride é a
dispersión: «Unha mobilización que se caracterizou pola unidade, caracterízase pola
falta dela á hora de ser recordada». Bota en
falta un debate saudable entre as diferentes
posicións que existen sobre a análise dos
feitos e un recoñecemento institucional
para os traballadores que participaron nese
proceso. «Aínda que foi unha mobilización
de clase, tamén se converteu nunha mobilización antifranquista e contribuíu á organización política da sociedade».

Setembro de 1972, cronoloxía dos feitos
Convócanse paros parciais Os empregado
en Citroën; a empresa
de Álvarez, Barreras,
responde despedindo
Freire e Refrey paralizan
catro traballadores.
a actividade; prodúcense
as primeiras detencións.
sábado 9

luns 11

martes 12

Os empregados
de Citroën comezan
unha marcha cara
a Barreras e Reyman
pedindo solidariedade.

mércores 13

Quince empresas
máis súmanse aos paros;
a patronal pídelle
mediación ao goberno.
xoves 14

10.000 obreiros
maniféstanse na rúa;
chegan reforzos
da policía armada
de León e Valladolid.

sábado 16

5.000 traballadores
reciben cartas
de despedimento.

xoves 21

Traballadores
de 27 empresas secundan
a folga; os detidos
ascenden a 66.

8 i setembro 2022

luns 25

Dáse por
rematada
a folga.

martes 26

Algúns empregados
reincorpóranse
ao traballo.

viguesa do mes
TEXTO: Tamara NOVOA fotos: PAULA CERMEÑO

Pilar Pérez
Xubilada de Empresas Álvarez

«A FINALIDADE DA FOLGA
ERA ACABAR COA DITADURA»
PILAR PÉREZ RODRÍGUEZ (Cabral,
1947) traballou en Empresas Álvarez desde
1962 ata 1969, cando a detiveron. Afiliouse
ao Partido Comunista de España (PCE) ese
mesmo ano e participou na fundación de
Comisións Obreiras (CCOO) en 1976, onde aínda milita. Foi readmitida en Álvarez debido á
amnistía aprobada polo Goberno en 1977, onde
traballou e continuou a loita ata prexubilarse
canda o peche da fábrica.
Como viviches aquel setembro do ano
1972?
Nese momento, eu estaba sen traballo.
Tiña 15 anos cando entrei en Álvarez, pero
en 1969 fun detida por participar na manifestación do Primeiro de Maio; ao volver
ao traballo, fun despedida por falta de asistencia. Cando empezou a folga, eu militaba no Partido Comunista de España (PCE)
e participei desde o inicio. Ao outro día
de parar Citroën, foron parando Ascón,
Barreras, Freire, Vulcano… A cousa chegou ata o monte de Cabral e foi a cousa
máis grande que se fixo daquela. Tiñamos
a visión de que aquilo se esparexera cara a
Asturias e ata o resto do Estado, pero non
callou; cando algo empeza hai que saber
tamén cando acabalo. Aínda así, viuse a
forza que tiñamos e recibimos o apoio absoluto da cidadanía.

Tiñades entón unha intencionalidade
política?
A folga foi política ao cen por cento. É
certo que todo comezou en Citroën,
cando se lle solicitou á empresa deixar
de traballar os sábados pola tarde, pero
tiñamos como finalidade loitar contra o
goberno fascista da ditadura. Tiñamos
un inimigo común, de aí veu a forza tan
grande que se demostrou en Vigo. Abofé
que isto non xurdiu do nada, senón dun
traballo que se levaba facendo na clandestinidade.
Desde cando te interesaches pola política?
A miña familia era humilde e almorzábamos antes de saír para traballar se había
comida, pero logo chegaba á fábrica e vía
que había un cazo de leite para o can do
dono da fábrica, Moisés Álvarez; ao mediodía, o porteiro ía á carnicería de diante
a mercar o xantar para o animal… Axiña
me interesei por entrar no sindicato,
pero resultou ser un sindicato vertical;
tan pronto como os xefes souberon do
meu interese, castigáronme nun almacén
a arquivar caixas. Tamén me chegaba información grazas a meu irmán, que traballaba en Vulcano. En 1969, afilieime ao
Partido Comunista.
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Para ti, que foi o máis importante desta folga?
O pulso que lle botamos á ditadura. Tamén
a solidariedade do pobo; a xente abríanos
a porta da casa para escondernos, facíase
unha colecta no supermercado para comprar alimentos e axudarnos, na lonxa gardaban peixe para nós… Foi unha cousa
espectacular.

Botáronse a andar convenios colectivos e
a patronal nos empezou a mirar con certo
respecto.

«A patronal empezou
a mirarnos con certo respecto»

Hai quen pensa que o PCE iniciou a
folga coa idea de paralizala logo, como
estratexia para demostrar forza ante
Madrid.
Os que se reunían e decidían que se ía facer
ao outro día eran os representantes sindicais de todas as empresas; eran eles os que
valoraban como ía a loita. O partido podía dar certas directrices, pero non teño a
apreciación de que se impuxese nada.

Por que se detivo a folga?
Algúns queriamos seguir, pero non había cartos. Cada vez eramos menos, hai
que saber ata onde se pode chegar. Nas
portas das fábricas había colegas que choraban porque non querían crebar a folga
e tiveron que ir os propios despedidos a
empurralos para que o fixesen. Así e todo,
houbo un antes e un despois da folga, aquilo serviunos para comezar a facer cousas.

Conseguistes o que esperabades co remate do franquismo?
Non. Houbo un avance tremendo, pero os
empresarios eran os mesmos e houbo que
seguir pelexando contra eles. Iso perdeuse
hoxe en día, a mocidade acepta asinar un
contrato de oito horas diarias para acabar
traballando unha ducia, con salarios que
non lles chegan para emanciparse. Hai que
organizarse e cambiar as cousas desde dentro, pero a xuventude de hoxe só se organiza, como moito, para ir a algún concerto.
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vigués do mes
TEXTO: Tamara NOVOA fotos: PABLO VÁZQUEZ

Xesús Chaves
Xubilado do metal

«FOI MARABILLOSO
TOMARMOS AS DECISIÓNS ENTRE
TODOS OS TRABALLADORES»
XESÚS CHAVES FANDIÑO (Lavadores,
1945) entrou no eido laboral desde moi novo,
pero sempre se interesou polos libros e axiña se
involucrou no movemento obreiro. En setembro
de 1972, traballaba en Citroën e militaba no sindicato Organización Obreira (OO); foi un dos
400 traballadores despedidos por mor da folga.
Converteuse nun dos membros fundadores do
Sindicato Obreiro Galego (SOG), precedente da
Confederación Intersindical Galega (CIG).

no espeto para que os compañeiros fosen
readmitidos e imprimimos de inmediato
un panfleto chamando á solidariedade. A
organización tivo en conta que había moitos compañeiros que estaban fichados pola
Brigada Político-Social (BPS), polo que
decidiu pasalos á clandestinidade. Iso significaba que xa non podíamos pasar a noite
na casa. No meu caso concreto, non volvín
ver a meus pais ata un ano despois.

Como lembras aquel 9 de setembro?
Estaba na quenda da mañá e saín de traballar ás dúas da tarde, sen saber de altercado
ningún na fábrica. A iso das sete da tarde,
souben dos despedimentos; daquela eu era
o responsable sindical da célula de Citroën.
Xuntámonos enseguida e chegamos á conclusión de que todo era unha estratexia do
Partido Comunista Español (PCE) para
meter presión en Madrid. Pero había un
problema moi grave: había despedidos; iso
primou por riba de calquera outra cuestión.

Como pasaches os días da folga?
Controlamos Vigo ata o día 20; a partir de
aí, a cidade empezou a estar tomada e era
cada vez máis difícil manifestarse. O acoso
policial era cada vez máis forte, o día 22
acabamos agochados no monte de Cabral.
Fixemos unha folla voante que levamos
durante a madrugada do 23 a Citroën, pero
ao chegar alí, sorprendeunos atopar unha
chea de operarios de mantemento; estaban
preparando todo para volver a traballar.
A través dun intermediario, recibín unha
mensaxe de miña nai que me advertía de
non volver á casa, porque a estaban vixiando. Como non tiña onde meterme, uns
compañeiros deixáronme diñeiro ao outro
día, fuxín a Madrid e acabei en Holanda,
traballando nas plataformas de petróleo
durante un ano.

Ao saber dos despedimentos, saístes á
rúa e os traballadores doutras empresas sumáronse. Como se artellou todo?
En Organización Obreira (OO) tiñamos
claro que había que poñer toda a carne
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A consigna era «ou todos ou ningún»,
pero rematastes a folga con 400 persoas despedidas.
Influíu moitísimo o repregamento do
Partido Comunista, que optou pola actitude do pirómano bombeiro, é dicir, prendendo o lume para extinguilo antes de que
se descontrole; pero, coma sempre, fomos
os traballadores os que o pagamos caro. De
todos os xeitos, non estou de acordo con
quen din que foi unha derrota; en toda
guerra hai vítimas, pero esta folga sentou
precedentes. Por exemplo, os traballadores que entraron en Citroën a comezos de
1973, fixérono nunhas condicións mellores, tanto económicas como sociais. Serviu
tamén para confeccionar unha mentalidade e unhas organizacións propiamente
galegas.
Que destacarías da vivencia daqueles
días?
A soberanía obreira, aquilo era marabilloso; tomabamos decisións entre todos, e

todos respectabamos o que acordaramos.
Tamén destacaría a solidariedade, que
non era espontánea, senón froito dun traballo anterior de compañeirismo e concienciación. O proceso de solidariedade é
coma unha meda de palla, vaise creando
pouco a pouco con actos, con axudas, coa
fala…

«A solidariedade foi froito
dun traballo previo
de concienciación»

Hai algo que botes en falta neste medio
século?
A xuventude merece que se lle explique a
verdade. Elaborar unha historia unilateral
é faltarlle ao respecto á clase traballadora.
A auténtica protagonista foi a clase obreira, non unha organización concreta.
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STREET PHOTO

PRAIA DO VAO

Auga salgada, alma levada.

FELIPE
CARNOTTO
Fotógrafo documental
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música ao vivo
ISala RebullónI

IMolotovI

Avenida do Rebullón, 23. Tameiga, Mos

Travesía de Santiago de Vigo, 1
Teething x Nashgul x Hongo
Sábado 10 // 22:00 h

@callxmexkiller

XXXIX Festa do Monte
Domingo 4 // Todo o día
Gratis

Como é tradición, a Comunidade de
Montes de Tameiga e o C.S.C.D. As
Pedriñas (Mos) celebran en conxunto
a nova edición da Festa do Monte; cun
xantar popular e as actuacións dos grupos Blues do País e Xiada Gaiteiros
Refrescantes. Todas as persoas asistentes entran no sorteo dun cadro pintado
durante a festa por Anton P. Couto.

Teething é unha banda que hibrida entre o grindcore clásico e o hardcore actual;
unha sensación xenérica que xa tocou en
grandes festivais. Tamén no grindcore se
abrangue Nashgul, banda coa que gravaron un split lanzado este ano. Conectados
con eles están os membros de Hongo, definíndose entre crust, doom, punk e sludge.
Swing On
Venres 16
Festival Esquío
Sábado 24

Pauliña The Buyakers
Venres 23 // 22:00 h
10,00 €

IVitruviaI
Praza de Compostela, 5

Javier González Sobrado

Alfonso Medela Trio
Xoves 7 // 21:00 h
12,00 €

O country folk de Paula Chaves, máis
coñecida como Pauliña (Cambados),
sorprendeu a público e crítica co primeiro álbum que presentou, De-xeneración.
A banda The Buyakers (Puertollano)
mestura blues, reggae, rock, swing e ska
dun xeito moi persoal. Xuntos e rebeldes,
únense para un concerto na data que inicia o outono.

Música con ritmo, improvisación e moito swing é o que ofrece o trío de Alfonso
Medela. En concerto, interpretan jazz
de xeito natural e espontáneo con gran
fluidez e a altas velocidades, o que require grandes doses de concentración e
cohesión.
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GRAFFITI

VIGO, CIDADE DE COR:
DIEGO AS
Faino tocando o ceo: unha das obras que
asina foi recoñecida pola plataforma Street
Art Cities como o mellor mural do mundo
en 2021. Hai ben pouco que Vigo conta
cun mural que, talvez, chegue á mención
deste ano 2022.
Trátase dunha obra impresionante situada
na avenida de Castelao. «No mural pódese ver a soldado francés, un deses que no
século xix pretenderon invadir Vigo, algo
que impediu o pobo; a día de hoxe, continúan as guerras por intereses de calquera
tipo», aseguraba o artista en redes sociais,
rematando a obra cunha clara mensaxe
antibelicista. No canto da baioneta, a arma
do soldado napoleónico ten na punta do
canón unha rama de oliveira, símbolo da
paz e, ao mesmo tempo, da nosa cidade.
No ombro ten unha rata —que queda á
interpretación de cadaquén—. Segundo o
propio artista, a obra «busca simbolizar
que non ten sentido realizar reconquistas
como a que intentaron os franceses, e máis
en tempos coma os actuais», nunha alusión á situación actual de Ucraína.

A arte urbana galega saca peito.
Artistas como Liqen, Lula Goce,
Mon Devane ou Peri non deixan
de recibir mencións importantes
a nivel internacional dentro deste
eido. O último en unirse a este club
tan selecto é Diego Anido Seijas,
máis coñecido como DIEGO AS.

Deste xeito, o artista conxugou na obra
dous dos retos principais aos que nos enfrontamos como especie. O primeiro, na
mensaxe: os autoritarismos e a violencia
que non conseguimos erradicar.
E o segundo, o cambio climático:
que viviu na propia pel, dado que
tivo que enfrontarse a un muro de
trinta metros —o máis alto na súa
carreira— en plena onda de calor,
JUAN TEIXEira
con temperaturas que, por moFotógrafo documental
mentos, chegaron aos 40 °C.
e xestor cultural
17 i setembro 2022

O mural sitúase na avenida de Castelao, á altura do número 29
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OUTRAS MOVIDAS

Xoves 8
Muse

Estadio de Balaídos

Luke Dyson

A banda británica formada por Matt Bellamy,
Christopher Wolstenholme e Dominic
Howard é a gran fichaxe deste verán. Ás 22:15 saltan ao terreo de xogo do estadio de Balaídos, tras
o encontro co grupo local The Killer Barbies,
ás 20:00, e mais os visitantes británicos Years &
Years, ás 21.00. Ollo coas revendas!
Ás 20:00 h // 65,00 €

Venres 9
Sons da Industria

Praza de García Picher
A asociación sociocultural As da Industria volve
chamar á veciñanza para unha xuntanza festiva;
un aquelarre a partir do serán para bailar en torno aos sons de catro bandas femininas e galaicas:
Catuxa Salom, Fillas de Cassandra, Habelas
Hainas e The Tetas’ Van.
Ás 20:00 h // gratis

Venres 9 e Sábado 10
Picnic Sesións

Parque Forestal de Saiáns
Primeira edición dun festival organizado pola
asociación cultural Lideiras que aposta por superguerreiros locais: o venres tocan Family Folks e
Moon Cresta, namentres que o sábado a música
corre a cargo de Biffanah, Caldo, High Paw e
The Soul Jacket. Gastronomía galega, un certame de pintura ao aire libre e actividades para a
cativada completan o programa.
Todo o día // gratis
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NA AXENDA DE amovida.gal podes consultar estes e outros moitos eventos EN VIGO

Domingo 18
Mayumana

Venres 23 e sábado 24
Goyo Jiménez

Auditorio Mar de Vigo

Teatro Afundación

Ritmo, movemento e fusión son
os tres elementos que a agrupación
israelí combina nun novo espectáculo, Currents, inspirado na «guerra das correntes» encabezada por
Thomas Alva Edison e George
Westinghouse.

O cómico manchego presenta a
terceira entrega do espectáculo
Aiguantulivinamérica. Unha nova
ocasión para imaxinar como serían
as nosas vidas se fosen tan emocionantes, profundas e con tanto glamour a do estado federal das barras
e as estrelas.

Ás 20:00 h // desde 28,60 €

Ás 21:00 h // desde 18,00 €

Xoves 22 a sábado 24
Festival Underfest

Varias localizacións

Despedimos o verán e entramos no outono coa
quinta edición dunha cita ecléctica que reúne propostas musicais de calado internacional en diferentes espazos da cidade. Encabeza o cartel Michael
Kiwanuka, unha das voces máis destacadas do
soul británico actual. Outros nomes do cartel deste
festival son Diamond Dogs, Goose, PM Warson
ou Sarah McCoy.
Horarios e prezos por confirmar

Mércores 28 ao sábado 1

Galician Freaky Film Festival
Praza Elíptica

O festival de cinema máis freak volve para deixar
a cidade co cu ao aire con producións propias e
alleas dispostas facer as delicias dos puretas da serie B e da tripallada, nunha sexta edición que homenaxea a Peter Jackson que, antes de comer o
mundo adaptando O Señor dos Aneis, fixo películas
como Bad Taste (1987) ou Braindead (1992).
Varios // desde 5,00 €

20 i setembro 2022

LOCAIS RECOMENDADOS

3
19

Montero Ríos

20

4 27
31
2 30
Porta
19
10 do Sol
21

12

9 Prínc
ipe
8

14

nez

Bei

elias

ram
ar

Ve

28

a
on

11

Gr

2
on
Gir
a

A

a

id

or

Fl

9

ën

Citro

ESTADIO
BALAÍDOS

rce
l

de

FREIXEIRO

BALAÍDOS

Ba

1

ida

an

Lóp

ez

ra

Mo

an

Ví
a

sp

s

so

Hi

elia

Tomás A. Alon

Praza
de Eugenio
Fadrique

a

Praza
de España

Cam

Be

uel

PARQUE
DO CASTRO

Pi i M

argall

Cam

33
22

m
ira

5

15

20

ar

Beiramar

23

13

1 A Morada / Outro Conto Enrique Macías, 6

17

TEIS

2 A tapa do barril López Mora, 63 e Porta do Sol, 4

ía

rjo

ju
an

d
Ba

3 Albatros Peirao de Transatlánticos, s/n
4 Alta Fidelidad Praza da Constitución, 12

S

5 ÁRTIKA Beiramar, 113
6 baruta García Barbón, 37
7 Doppler, sala Martín Códax, 21
Areal

ón

arb

Rosalía de Castro

B
cía

r

Ga

6

18

do

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

A

tr

es

to

Au

a
ad

10 Flamingos Vintage Kilo Doutor Cadaval, 21
11 Ícaro, PUB Pintor Colmeiro, 3

Gra
nV

Urz

áiz

13 Le Marché de Rachel Marqués de Valadares, 22

Jenaro de

16

Pizarro

26

12 LA TITA RIVERA Praza de Compostela, 17

eV

te

Nor

ía d

Vía

Tra
ves

ía

igo

29
24 32
7

8 El Mono Vintage Bar Velázquez Moreno, 37

o

tic

n
tlá

14 lIBROURO Eduardo Iglesias, 12
la Fuente

15 Máis Palá Manuel Núñez, 18

Urzáiz

25

16 Mapis Rúa de Pizarro, 47

O CALVARIO

17 Mercado de Teis Toural de Abaixo, s/n
18 Molotov Santiago de Vigo, 1

Av

en

ida

de

Ma

z
íne

dri

d

ilio

Em

rt
Ma

do

rri

Ga

19 Nikis Galicia Style
Praza da Pedra, 5 e Porta do Sol, 8
20 Nós - cervexería Palma, 3 e Fisterra, 1
21 Primavera, BAR Ronda de Don Bosco, 17
22 Rataloka Tattoo Camelias, 22
23 Rouge Pontevedra, 4
24 SALA KOMINSKY Irmandiños, 3
25 Sara García PELUQart Couto Piñeiro, 2
26 Savia Yoga Bolivia, 20

Cafés

ESPECTÁCULOS

comercio

formación

CONCERTOS

GASTRO

COPAS

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

27 Sr. Nilsson Triunfo, 2
28 Teatro Ensalle Chile, 15
29 The Monk Pub Uruguai, 28
30 VAIDHĒ Carral, 7
31 Vitruvia Praza de Compostela, 5
32 Vitter, bar de cocktails Afonso XIII, 32
33 Woodtown Camelias, 20

GASTRO
TEXTO e fotos: PAULA CERMEÑO

Os nosos bocadillos
preferidos
AÍNDA QUE NON SEXA o primeiro que
nos vén a cabeza ao pensarmos en cociña
gourmet, existen cada vez máis opcións que
fan que se poida considerar como un menú
a escoller, máis que como unha solución
rápida para calmar o apetito. Falamos de
bocadillos, algo do que sabemos bastante
en Vigo; tanto, que seguramente poderiamos recitar de memoria cales son os nosos
favoritos.
Acudimos prestos ao mesón do xamón
asado por excelencia: a taberna O Porco,
onde a tenrura da carne, a cantidade xusta de queixo e o contrapunto dun molete
crocante fan as delicias da clientela desde
tempos inmemoriais. Tamén nun molete
meten as impecables luras á romana as cociñeiras da taberna Rabuda, un manxar
que xa formaba fileiras de xente perante o
local predecesor, a taberna Marimorena.
Os nostálxicos teñen o «Lourdes», o clásico da bocatería Papo’s que tamén se pode
catar na cociña do Bocateo, grazas á íntima
relación dos responsables de ambos os dous
negocios; os máis trasnoitadores saben que
un de polo completo da bocatería RinRan é o colofón necesario para unha noite
de movida na zona de Churruca, a non ser
que prefiramos repoñer forzas no Lareca,
outro clásico da zona; namentres que os
celtistas levan décadas sufrindo a indecisión
de se parar na bocatería El Chivito ou na
veciña Paparra cando descenden a avenida
do Fragoso rumbo ao templo de Balaídos.
Os comensais máis sibaritas entréganse sen

reparos á exitosa baguette de churrasco que
ofrece The Othilio Bar.
LA ARTESATA

Completamos este decálogo do entrepán
local cun novo establecemento de referencia. Falamos de La Artesata, unha
bocatería que coida con esmero os tres
piares deste negocio: o pan, o recheo e a
atención. A calidade da materia prima é a
máxima sobre a que traballa o chef Jorge
Caamaño, que abriu este restaurante de
bocadillos hai nove meses, despois de pasar
polas cociñas de hamburgueserías, taperías
e restaurantes «con estrela». A vocación é
a de ser un auténtico restaurante en que os
pratos se coman emparedados, por iso as
preparacións van alén das opcións clásicas
e introdúcense no suculento mundo dos
guisos, as carnes a lume maino e os vexetais macerados e confeitados, «pero cun último toque de prancha que recorda aos bocatas de toda a vida», explica o cociñeiro.
«Para facer o bocata de pulled pork, cociño
a carne de porco alimentado con castañas
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durante máis de seis horas e métoa nun
suave pan de brioche, que é o que mellor
lle vai»; a cebola curtida e o queixo de San
Simón da Costa (con Denominación de
Orixe Protexida) completan o best-seller.
Entre os máis demandados está o bocadillo «Vene», de polo, queixo e aguacate en
pan artesán; pelexa no podio co de porco
de castaña á barbacoa coreana, un guiso de
carne galega aderezada con chile, xenxibre e salsa de soia, que entrou na carta por
aclamación popular. «Faciámolo fóra de
carta as fins de semana, pero a xente pedíao todos os días e non temos problema
en ir mudando». Para acompañar, unhas
patacas acedas galegas, fritidas en aceite de
oliva virxe extra (algo complicado de atopar na hostalería), acompañadas de salsas
caseiras. Ademais da calidade do produto,

as recensións nas redes destacan a amabilidade do servizo que Caamaño etiqueta
como «hostalería honesta», pois traballan
coa amabilidade e a simpatía por bandeira.

Rúa de Inés Pérez de Ceta, 2 | 654 50 27 69
@la_artesata
Mércores a domingo, das 13:00 ás 16:00 h
e das 20:00 h ás 23:30; venres e sábados, ata a 1:30

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.

REPORTAXE
TEXTO: Pablo VÁZQUEZ

Dúas rodas
para avanzar
QUE VIGO NON É A CIDADE máis
cómoda para montar en bicicleta non é
ningunha novidade. As incontables costas, o reducido carril bici e a agresividade do tráfico fan que poucos cidadáns se
animen a desprazarse a pedais de xeito
habitual. Tamén podemos enfocar esta
problemática desde un prisma diferente: a nosa é a urbe de España coa maior
taxa de vehículos rexistrados —máis de
150.000 en 2020, cun ratio de 0,52 coches
por habitante— e o número máis grande de accidentes en tramos urbanos de
Galicia; ademais, estamos nunha das 120
cidades europeas con máis contaminación
acústica por mor do tráfico —con máis do
70 % das viaxes diarias motorizadas— e,
segundo un estudo recente de Ecoloxistas
en Acción, os niveis de contaminación
atmosférica están moi por riba do límite
que indica a OMS. Vaia, que a cidade das
luces, os viais e os túneles precisa dun bo
cambio, especialmente en materia de mobilidade. Todo pasa pola redución do uso

do coche privado; para isto é precisa unha
normativa máis restrinxente, unha mellora do servizo público de transporte, a peonalización dalgunhas rúas ou a utilización
de alternativas non contaminantes, como
poden ser as bicicletas, os patinetes eléctricos e o resto de vehículos de mobilidade persoal (VMP). Na nosa cidade existen
dúas asociacións que promoven este tipo
de prácticas: VIGO CICLÁBEL e VIGO
VMP.
Vigo Ciclábel publicou hai máis dun ano
un decálogo para acadar «un Vigo máis ciclábel», no que se incluían propostas como
a creación dunha rede ciclista homoxénea
e ben conectada, o establecemento de zonas de emisións baixas, a instalación de
aparcadoiros para bicicletas, a implantación dun sistema público de alugueiro, a
difusión de campañas de pacificación do
tráfico ou o fomento do transporte intermodal na área metropolitana, entre
outras peticións. O xoves 22, esta asociación organiza a BICICLETADA POLA
MOBILIDADE, con saída ás 20:00 horas
desde a oliveira do Paseo de Afonso XII e,
ao outro día, unha palestra para compartir
os resultados da análise sobre o estado do
carril bici local. «Está ben deseñado, é seguro e permite percorrer a cidade lonxitudinalmente sen grandes desniveis», sinala
o voceiro Ángel López como aspectos
positivos. Nos negativos, destaca que algúns tramos son estreitos de máis, a excesiva semaforización que prioriza os coches

ou a falta de protección nalgunhas interseccións e nos ciclocarrís de zonas como a
Travesía de Vigo ou a Avenida de Europa.
Móstrase ilusionado polo «enorme potencial» da futura Vía Verde ata Pontevedra,
e bota en falta máis interese por parte do
Concello. «Enviamos o decálogo e a valoración do carril bici, mais non se atenderon as peticións que fixemos».
Vigo VMP conmemorou o Día Mundial
do VMP o pasado 10 de xullo, cunha ruta
lúdico-reivindicativa polos diferentes carrís bici e ciclocarrís desde a parroquia de
Coia ata o centro comercial Vialia, pasando pola Senda Verde acabada de estrear.
Esta actividade busca concienciar e sensibilizar a sociedade sobre o cambio real no
paradigma dos desprazamentos diarios.
Aproveitouse a ocasión para celebrar a
entrada en vigor da ordenanza municipal

que regula o uso, pero tamén para sinalar erros e contradicións que atopan na
que consideran «a ordenanza máis estrita
do país». Ademais denuncian que moitos
axentes da Policía Local non coñecen a
normativa, polo que te poden sancionar
mesmo sen cometeres ningunha infracción. «É unha lotería; pode tocarche algún axente que non saiba a ordenanza e
xa a armaches», explican nunha nota de
prensa. Coinciden cos seus compañeiros
a pedais na ausencia de resposta por parte do executivo local: «A asociación Vigo
VMP remitiu un completo informe antes
da entrada en vigor da ordenanza sinalando eses erros —por exemplo, a varios tipos
de vehículos de mobilidade persoal permíteselles e prohíbeselles, simultaneamente,
circular pola mesma vía en diferentes partes da normativa—, pero aínda seguimos
sen resposta».

IBGO ElectricI

ILaFuga CyclingI

Do pouco bo que trouxo a pandemia foi
que moita xente se decidiu a desempoar a
bicicleta e darlle unha segunda vida ou mesmo a mercar unha nova. Ese cambio social
provocou que, en novembro do ano pasado, Carlos Coloret abrise BGO Electric,
unha tenda especializada en patinetes e bicicletas eléctricas. Comprobou de primeira
man en cidades como Barcelona ou Madrid
como esta forma de desprazarse espertaba moito atractivo, ademais de contribuír
a facer avanzar a cidade «cara a un futuro
moito máis sostible». Entre as vantaxes de
dar o salto ás dúas rodas, Coloret destaca:
«Chegas menos enfadado aos sitios, aforras
moitos cartos en combustible, é cómodo
e, unha vez que empezas, non o cambias
por nada». Sinala tamén a importancia dun
bo asesoramento, pois Vigo é unha cidade
cunha orografía bastante particular. «Non
serve calquera patinete; hai quen colle o
máis barato e logo volve amolado porque
non lle sube as costas», comenta. Sinala que
ofrecen a posibilidade de probalos antes de
mercalos. Ademais esta tenda dispón de
servizo de taller multimarca.

Con máis de 25 anos de experiencia e seis
tendas repartidas por toda Galicia, o nome
de LaFuga Cycling é sinónimo de confianza e profesionalidade. O negocio empezou
centrándose no ciclismo deportivo, pero na
actualidade abrangue todo o espectro, ofrecendo unha ampla variedade de bicicletas
urbanas, tanto eléctricas como musculares.
A empresa está moi comprometida coa sostibilidade, reducindo plásticos, reciclando
compoñentes e levando a cabo campañas
como a de que cada bici vendida supoña
plantar unha árbore. Na sección de bicicletas urbanas, atopamos diferentes tipos:
de paseo, fitness, híbrida e pregable. Aquí
apóstase por unha mobilidade universal e
para todas as idades e condicións físicas,
como apunta o director xeral da compañía,
José B. Fresco: «Queremos estar preto de
toda persoa que utilice a bicicleta como deporte ou para reducir a pegada de carbono;
gustaríanos que, cando pensen en LaFuga,
non imaxinen só unha tenda de bicicletas,
senón algo máis especial». A maiores da
venda de produto, o comercio ofrece numerosos servizos, que van desde o asesoramento e a configuración do vehículo, o
taller especializado ou seguros por accidente ou roubo.

Rúa de Tarragona, 8 | 604 04 19 20
bgoelectric.com | @bgoelectric

Rúa de Venezuela, 6 | 886 12 64 07
lafugacycling.com | @lafuga_cycling
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HISTORIA DUNHA CIDADE

FARALDO
QUERÍA LIBERDADE
Nesta páxina faremos unha excepción. Non
trataremos un tema local. Que razón tan
poderosa pode alterar a temática da sección que nos ocupa? Na escola, nos libros
de Literatura e nos apartados da Historia de
España dedicados a Galiza, había unha páxina sobre o provincialismo. Esta expresión
política tiña como primeiro símbolo a revolución galega de 1846 que, unha vez derrotada tras case un mes de resistencia, derivou
nos sanguinarios fusilamentos dos mártires
de Carral. Naquelas liñas aparecía o nome
de Antolín Faraldo Asorey como autor
do manifesto do Goberno galego. Un texto
capital pola calidade e polo contido no que
se denuncia o tratamento colonial dado á
nosa terra. Fronte a isto, propúñase «espertar o poderoso sentimento do provincialismo». En resumo, defender os intereses galegos: a mellora das vías de comunicación, o
impulso á industrialización, o coñecemento
do pasado, a protección da economía…

46, exiliouse en Portugal. Alí ditou a crónica
do sucedido nun libro publicado no outono
dese ano. Conseguiu un indulto co casamento de Isabel II de España. Retornou,
pro coa condición de non residir en Galiza.
Así que vive a cabalo entre Pozoblanco
(Córdoba) e Madrid. Na capital española
dirixiu La Europa. Durou un suspiro. O mesmísimo Vaticano esixiulle ao Goberno español o peche inmediato por supostos insultos
de Faraldo ao Santo Padre.

Antolín Faraldo foi alma e intelixencia daAntolín Faraldo morreu aínda novo, lonxe
quela revolta. Nos anos previos, destacara na
da patria, en Granada. Nunca regresou.
prensa con artigos políticos, culturais e hisPro deixounos como herdanza o camiño
tóricos que o matrimonio Murguía-Castro
trazado: o autogoberno. Un horizonte dilería con atención definindo así o corpus do
fuso, mais xa fixado pra sempre. Se hoxe
Rexurdimento. Algúns escritos, de enorme
temos estatuto é porque este home, nado
polémica, causáronlle censura e persecuen Betanzos un mes de setembro, marcou
ción. Mais este home-meteoro, de oratoria
o itinerario. Cantas prazas, alamedas, pareléctrica, escribía sobre temas aínques ou avenidas coñecemos co
da actuais. Digamos o suicidio, o
seu nome? Canta xente sabe quen
feminismo, a tolerancia relixiosa, a
foi? Por iso, no bicentenario do seu
organización territorial, a república
natalicio, xustifícase a súa intrusión
ou a liberdade de opinión. E facíao
nesta columna. O recordo e a rehacunha linguaxe contestataria, con
bilitación de Faraldo é unha obriga
Xurxo Mtnez.
verbas pulidas, con lucidez literaria.
que temos como pobo. E Vigo é
GONZÁLEZ
Ouro puro. Coa derrota de abril do
pobo galego.
Historiador
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as outras luces

Leticia T. Blanco

III FESTIVAL
COMEDIÁRTIKO

En outubro, a comedia feita en Galicia
Unha boa terapia para o estrés posvacacioterá presenza na sala viguesa con dúas
nal pode ser combinar propostas teatrais
das máis destacadas compañías da nosa
de calidade cunha gran dose de risos. Isto
escena: Chévere e A Panadaría. Os prisábeno moi ben na Sala Ártika, desde onde
meiros presentan o díptico As fillas branos receitan unha nova edición do Festival
vas de Momán e As fillas bravas e o mito de
Comediártiko para levar mellor as escuras
Casandra, dous espectáculos que abordan
fins de semana de setembro e outubro.
temas como o feminismo ou o ecoloxisSeis espectáculos, dezaoito funcións e cinmo, sen renunciar á sorna nin á música
co compañías que conforman un cartel co
da pandeireta. Moita música ten tamén a
máis variado da comedia galega e estatal.
montaxe coa que as panadeiras pecharán
As cántabras de Escena Miriñaque dan o
disparo de saída á terceira edición do feseste festival: As que limpan, unha sátira reitival con Por las buenas y por las malas, un
vindicativa sobre o traballo das camareiras
espectáculo familiar sobre as made pisos dos hoteis. Este outono,
las dos contos. Francis J. Quirós
en Vigo, imos escachar coa risa.
fálanos en clave de clown do amor
e das relacións con Cucko in love.
Gaspet, unha montaxe de máscaras
e teatro de obxectos de Marcelo
Data e hora: o sábado 17 de setembro ao
Ernesto IS
Katz, pecha o primeiro mes do
domingo 30 de outubro.
Escritor
festival en Ártika.
Lugar: Sala Ártika (rúa da Beiramar, 113).
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REPORTAXE
TEXTO: Pablo VÁZQUEZ

Novo curso,
novos cursos
IAlaselva, casa tallerI

IdZetta Music CenterI

Tras deixar atrás Zoográfico,
un estudio con 17 anos de
traxectoria, Antía Sánchez
decidiu abrir outro obradoiro
na súa propia casa. Un espazo artístico no que aprender
e desenvolver proxectos creativos de xeito divertido. A
devandita responsable é unha
artista interdisciplinar e domina con soltura técnicas como
a cerámica, a colaxe, o debuxo ou a pintura. Con grupos
de oito persoas como moito,
a partir deste mes podemos
anotarnos aos diferentes cursos: Acuarela, Arte botánica,
Cadernismo, Debuxo e pintura para principiantes, Debuxo
hiperrealista, e Viño e pinta.
Outro aspecto diferencial desta casa-taller son as sesións de
coaching creativo, moi útiles
para sacar adiante proxectos
creativos ou marcas persoais.

Hai tempo que David Zarandón descubriu que, ademais
de tocar a guitarra, tamén o
apaixonaba ensinar a facelo,
polo que despois de pasar por
varias escolas de música decidiu abrir a súa propia. O que
comezou con seis cordas, na
actualidade esténdese a outras
disciplinas: Iniciación musical,
Baixo, Batería, Canto, Piano,
Produción, Teclado, Ukelele
ou Violín. Patricia Moon imparte esta última materia e mais
a de piano, escollendo entre as
modalidades moderna ou clásica. As sesións de produción
realízanse en colaboración co
estudio Planta Sónica. Unhas
das particularidades desta escola é que ofrece a opción de
facer un exame oficial no remate do curso. A titulación é
ofrecida por Rockschool, unha
entidade británica con máis de
tres décadas de experiencia.

Rúa de San Paio, 118 | 654 83 10 86
@taller_alaselva

IBambooI
Hai pouco máis dun ano que
este estudio de deseño e ilustración, coworking e escola
artística botou a andar, e as
sensacións non poden ser
mellores. O xerente, Miguel
Angel Rodriguez Touceiro,
alias «El Compostelo», destaca o éxito que tiveron os cursos
de acuarela e ilustración. Este
segundo, impartido por el, é o
máis completo da oferta, cunha
duración de tres meses e medio. Outras das disciplinas que
podemos atopar nesta escola
creativa son: Banda deseñada,
Ilustración dixital (con Studio
Paint, Krita e Procreate)
InDesign ou Photoshop. O
Compostelo comparte espazo
con outros artistas que tamén
exercen a docencia nesta escola: Jorge Campos, Sergio
Covelo, Serxo González e
María Vázquez.
Rúa do Paraguai, 12 | 608 80 27 23
bambooartstudio.com
@bamboostudio_vigo
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Rúa do Brasil, 31 | 654 05 21 95
dzettamusic.com | @dzettavigo

Malia que a volta ao cole non nos afecte directamente,
setembro é o mes idóneo para cambiar o chip estival e decidir que
imos facer co noso tempo libre agora que xa non vamos á praia.
Porque aprender tamén pode ser divertido,
velaquí algúns cursos cos que non deixar de formarnos.

ISwing On SchoolI

Nun mundo cada vez máis
saturado de imaxes, nunca foi
tan importante adestrar o ollar
e aprender a mirar dun modo
diferente, algo no que incide
Andrés Terraza. Tras 14 anos
como fotógrafo e 10 exercendo a docencia, este profesional
domina multitude de técnicas
diferentes, desde o paisaxismo
ou o retrato ata a fotografía
nocturna ou a edición dixital.
O abanico lectivo é moi amplo
grazas á variedade de niveis e
de horarios. O curso máis completo é o anual, cunha duración
de sete meses, pero tamén hai
outros máis intesivos como o
de dous meses. Ademais, realízanse numerosas prácticas
na rúa e en espazos naturais.
Todas as semanas se corrixen
os exercicios e as clases teóricas e presenciais grávanse para
facilitar a consulta desde a casa
a través de Internet.

Elena Branco e Jorge Patiño rescataron este baile centenario que apenas se practicaba
na nosa terra. Esta escola oferta cursos e organiza eventos
de todo tipo. Este curso que se
inicia agora, repiten con dúas
modalidades de clases regulares: Lindy Hop e Solo Jazz; o
primeiro é un baile afroamericano en parella orixinario do
Harlem; o segundo vén sendo
algo parecido, pero individual,
con forte influencia do charlestón e o claqué. O venres 16
organizan unha festa de swing,
con música en directo na sala
Molotov; dispoñen dunha semana de portas abertas do luns
26 ao xoves 29 no espazo que
os alberga, Simia; e o venres
30 a sala Kominsky acolle unha
festa para dar a benvida ao
novo curso.

Coworking Vigo. Rúa do Porto, 19
699 25 27 07 | foxspain.es
@foxspainfoto

IPin FactoryI
O que empezou como unha
escola de corte e confección
iniciada hai tres décadas por
Beatriz Novas é agora un
centro de formación específica en Deseño de moda, cuns
estudos superiores de tres anos
que abranguen o coñecemento necesario para traballar no
sector téxtil. As clases comezan en outubro e preparan ao
alumnado
exhaustivamente
para o eido laboral. Outras opcións formativas son o curso
intensivo anual ou os monográficos de 40 horas de Corte e
confección, Creación dixital de
estampados, Dirección de arte
e fotografía paras redes sociais,
Iniciación á fotografía artística, Patronaxe tradicional ou
experimental ou Presentación
dixital de coleccións.
Rúa do Padre Ramón María Aller, 4
986 43 72 68 | pinfactory.es
@pinfactory
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Sara Pista

IFoxspain FotografíaI

Rúa de Afonso XIII, 9
687 71 14 36 | swingonvigo.com
@swingonvigo

DELEITE LITERARIO
Escribir a través das imaxes

Cando parece que está todo inventado baixo o ceo, xorden proxectos que nos
sorprenden pola novidade que supoñen. Así é Zoom, un libro de relatos creados por Ramón D. Veiga, que nacen a partir de fotografías de Hugo Aldatz
Alonso, Susana Estévez, Javier Fernández Pérez de Lis, Tamara de la
Fuente, Lucía García Rey, Paula Gómez del Valle, Marta Moreiras,
Iván Nespereira, Pablo Rivas Caride, Ángel Tourón. Con variedade en
fondo e forma, estas historias incítannos a ollar a(s) realidade(s) desde múltiples perspectivas, facendo zoom e reivindicando a observación.
Título: Zoom Autor: Ramón D. Veiga Editorial: Xerais Extensión: 109 páxinas

Reivindicar a fala da Costa da Morte

Nêspera Editora bota a andar co obxectivo de publicar libros en galego que
sexan diferentes. Con esas máximas sae do prelo Avelaíñas eléctricas, a estrea
de Sica Romero que é unha revolución a nivel estilístico e formal, sobre todo
porque moitas partes están escritas na variante dialectal da Costa da Morte, e
tamén porque mestura xéneros como a poesía, a crónica e a novela. A autora
non dá nada por feito e esixe unha lectura que una os fíos que vai deixando, a
través dos que fala do amor e do desamor, das doenzas mentais e de sororidade
para superar o odio do machismo que non dá cesado.
Título: Avelaíñas eléctricas Autor: Sica Romero Editorial: Nêspera Editora
Extensión: 217 páxinas
A invisibilidade das escritoras galegas

O auxe do feminismo estanos permitindo abordar novas reflexións verbo de
temas próximos. O campo literario galego non é alleo a esta tendencia, de
aí que acollamos con moita ledicia libros como Aínda invisíveis? Narradoras
e margens na literatura galega contemporânea, no que a filóloga e escritora
Lorena López López analiza a obra de catro autoras galegas contemporáneas
e a forma de confluír no mundo que habitan. A través da voz de Patricia A.
Janeiro, Margarita Ledo, Teresa Moure e Cris Pavón explícasenos de que
forma estes relatos contrastan co mundo do galeguismo hexemónico.
Título: Ainda invisíveis? Narradoras e margens na literatura galega contemporânea
Autora: Lorena López López Editorial: Através Editora Extensión: 204 páxinas

Tensi GESTEIRA
#PuroDeleite

Xornalista
e crítica literaria
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se fai de cabeza a cabeza,
«O ensino que calla non é o que
senón de corazón a corazón».
Howard G. Hendricks

Bagaxe para o
curso en marcha

marcas co fin de garantir as mellores opcións. Nesta zapatería dispoñen de talles
desde preandantes ata o número 41, perfectos para completar coa roupa escollida.

Toca preparar todo o necesario para o curso escolar. Algúns xa son veteranos neste
tema, pero outros están debutando. Velaquí
unha lista de imprescindibles para entrar
con bo pé no calendario escolar.

É impensable imaxinar unha escola sen o accesorio estrela: a mochila. Recomendamos
que macutos sexan sempre fáciles de manexar e transportar, adecuándose ao tamaño dos rapaces; e non facelos cargar con
máis peso do que deberan. Tendo en conta
todo isto, deberiamos deixar que escollan
o modelo que máis lles gusta, o que axuda
a coller con mais ilusión a nova temporada
escolar. Imaxínate! (rúa Padre don rúa,
13) honra o nome que ten dispoñendo dunha
morea de deseños repleta de personaxes
como Batman, Elsa de Arendelle, Harry
Potter, Minnie Mouse, Sonic, Spider-Man…

Tendo en conta que os uniformes son
unha peza necesaria en moitos colexios,
imos empezar pola roupa. Baby Hogar
Infantil (rúa de Barcelona, 84 e rúa de
López Mora, 94) é un comercio téxtil especialista en moda para cativos desde 1969
onde atopamos uniformes pensados para
os colexios vigueses, tanto xenéricos como
específicos para algúns centros. Tense moi
en conta a comodidade dos cativos, podendo escoller entre diferentes modelos e accesorios, como a preferencia entre botóns
ou cremalleiras e demais. Aquí tamén dispoñemos de mandilóns personalizables en
diferentes talles e cores.
Non lles damos toda a importancia
que merecen, pero o primeiro que
deberiamos ter en conta á hora de
nos vestir son os pés. Andalia
(rúa de Tarragona, 39) sempre
mira polo ben dos peciños. Nesta
zapatería son auténticos especialistas en calzado respectuoso para
os cativos, e traballan as mellores

Pero non hai xornada escolar que se prece sen o ansiado recreo, importantísimo
para repoñer folgos. Botellas reutilizables
e friameiras son os mellores aliados dos
pequerrechos para a hora do refrixerio.
Mapis (rúa de Pizarro, 47) é unha tenda de
puericultura inaugurada recentemente que
está recibindo accesorios de todo
tipo para completar a equipaxe:
utensilios con sistemas de apertura e peche fáciles e seguros para a
cativada máis noviña e outros máis
sofisticados para a rapazada; personalizables, libres de bisfenol A
LOURDES TOMÉ
(BPA) e pensados para fomentar a
Educadora
infantil
autonomía do alumnado.
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tos para pequerrechos en Vigo
es consultar estes e outros even

Na axenda de amovida.gal pod

ESCAPES EN VIGOZOO

HABÍA UNA VEZ… LA HISTORIA DE UN CIRCO

Consiste na realización de
dez probas educativas nas
que cada equipo de compañeiros ten que completar
unha misión seguindo unha
serie de pistas, ata chegar
ao final en menos dunha
hora.

Musical sobre a historia de dous nenos e dúas nenas que
non saben o que queren ser de maiores, botando a andar
na procura do propio talento. Despois de moitos esforzos,
chegan á conclusión de que o que en realidade arelan é facer rir e facer felices a milleiros de rapaces. Con cancións
de Los Payasos de la Tele e de Teresa Rabal entre outras
moitas outras coñecidas, como «La gallina Turuleca» ou
«Susanita».

Data e hora: de luns a venres, das
10:30 ás 20:00; domingo 4, das 17:00
ás 19:00 h // Lugar: VigoZoo // Prezo:
2,00 € + entrada (menores de 3 anos,
gratis) // Idade recomendada: todas
// Duración: 60 minutos // Inscrición:
chamando ao teléfono 986 26 77 83.

Data e hora: venres 16, ás 18:00 h // Lugar: Cine Teatro Salesianos // Prezo:
12,00 € // Idade recomendada: todas // Duración: 60 minutos.

PICNIC SESIÓNS
«Natureza, cultura e comunidade» é o lema do
novo festival de Saiáns,
que trae diferentes actividades para o público cativo. Alados Medioambiente
está ao cargo de diferentes espazos para o lecer
infantil: ArtNature, Bichos,
Bibliobosque e Xogo libre.
Ademais, na sesión vermú do
sábado, Brais das Hortas
leva a batuta e a voz cantante do «Consertasso na
horta», porque a cabra tira
ao monte.
Data e hora: venres 9 e sábado 10 //
Lugar: Parque Forestal de Saiáns //
Prezo: gratis // Idade recomendada:
todas.

III COMEDIÁRTIKO:
«POR LAS BUENAS O POR LAS MALAS»
Sen as malvadas dos contos, non habería historia. De non
existiren, quen faría a vida imposible? Non habería nada
que contar, ningún engano, ningún perigo… sería todo moi
aburrido. Tampouco habería finais felices comendo perdices. Nunha food-truck chamada «La Golosineta» viaxan
Ácida e Amarga que, cansas de que os bos leven todo o
mérito, reivindican o lado escuro da vida.
Data e hora: sábado 17, ás 18:00 h // Lugar: Sala Ártika // Prezo: 10,00 €
(billeteira), 8,00 € (anticipada) // Idade recomendada: a partir dos 6 anos //
Duración: 50 minutos.
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CHUNGO PASTEL

O ESTRAÑO CASO DO DENTISTA DA RÚA BRASOV
Troula Animación leva a cabo un espectáculo de maxia,
clown e acrobacias na rúa máis principal da cidade. Conta
o curioso caso dun odontólogo que percorre aldeas e cidades na procura de clientes na consulta ambulante que
mantén. O que ninguén sabe é de onde vén este dentista,
nin a obsesión que o leva…
Data e hora: sábado 24, ás 19:00 h // Lugar: Rúa do Príncipe // Prezo: gratis //
Idade recomendada: todas.

Odiseas para
os reis da casa
Desde ben cativos, sobre todo a partir dos
dous anos de idade, é moi recomendable
realizar actividades que melloren e afiancen as capacidades motrices, centrándose
especialmente no movemento e a coordinación. Neste proceso, xoga un papel moi
recomendable a danza. Con ela tomamos
conciencia do propio corpo, que nos pertence en exclusiva e que dominar con cada
movemento que fagamos. Nandy Álvarez é
profesora especializada en danza, educadora infantil e xerente da escola de danza
ÍTACAS; cóntanos que as clases de iniciación que imparte para a cativada se desenvolven nun ambiente lúdico, libre e creativo;
introducindo disciplina a través da motivación que proporciona o xogo. Ademais de

Grupo de pop-rock formado
por músicos con diversidade
funcional e son tan diversas
as súas funcións, que nelas tanto se fan versións de
temas coñecidos como se
innova con cancións propias. Sempre repartindo
estopa e flow, colaboraron
con outros artistas como
Antonio Orozco, Dakidarría,
Ganjahr Family, Wöyza ou
Xermán Bugallo. Chungo sería deixar pasar unha banda
tan guai.
Data e hora: domingo 25, ás 13:00 h
// Lugar: Centro Comercial Vialia //
Prezo: gratis // Idade recomendada:
todas.

mellorar as capacidades motrices, visuais,
auditivas e permitir que as emocións e as
sensacións flúan con total liberdade, nesta
escola tamén se educa no traballo en equipo
achegando os pequerrechos a outras culturas. A escola dispón de matrícula gratuíta
durante o primeiro mes para poder probar...
pero quen proba, repite!

Rúa das Illas Baleares, 28 | 681 90 37 80
itacasescueladedanza.com
@itacasescueladedanza
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TENDENCIAS

Sonia de Gerónimo é unha muller loitadora que se fixo a si mesma e que, con moito traballo e ganas, conseguiu crear marca propia facendo do apelido materno a
mellor carta de presentación. Sonia naceu
en Ourense, pero criouse e viviu en Vigo
ata os 26 anos. Aquí, estudou Patronaxe
e Deseño de Moda. En 2006, mudouse a Santiago de Compostela para cursar
Deseño de Moda na EASD Mestre Mateo
mentres se interesaba por outras disciplinas relacionadas co téxtil, como o tapiz
contemporáneo, serigrafía ou a cestería.
Foi en 2016, tras traballar en hostalería e
en vestiario para o cinema, cando se decidiu a materializar todas as ideas xestadas
no tempo como estudante nun pequeno
proxecto que xuntase artesanía e deseño
durante a baixa maternal. Así naceu unha
marca que arrincou como un pasatempo
para acougar unha inquedanza artística e
que, pasados os meses, se converteu nunha opción que conciliar
coa maternidade.
DEGERÓNIMO é unha firma
con selo moi persoal, baseada na
cestería contemporánea, cuxas
pezas unen a parte artesanal da

cestería tradicional, que é a fundamental
para modelar cada peza, co factor industrial: a máquina de coser coa que Sonia
vai fixando as formas, permitíndolle deste
xeito producir máis cantidade de pezas, reducindo os tempos e logrando resultados
máis duradeiros. Entre as pezas da marca
atopamos deseños orixinais para decorar o
fogar e pezas e accesorios para encher o armario de tradición e modernidade. Cestos
para o pan e as galletas, manteis para decorar a mesa, vasos inspirados na filosofía xaponesa wabi-sabi —cheos de saudade
galega para encher coas mellores flores de
temporada— e bolsos de todos os tamaños,
que poden ser o novo artigo imprescindible para calquera fogar ou roupeiro.

Podes buscar propostas na súa páxina
web degeronimo.com ou no perfil de
Instagram @de_geronimo, pero se prefires ver e tocar a corda de algodón
orgánico co que Sonia lles dá vida
ás creacións, visita Vaidhē (Carral,
7) para sentir o mimo e a versatilidade que hai detrás de cada unha
das propostas. Non dubides en
ESTELA GÓMEZ
volver á orixe coa nova cestería de
Correctora literaria
e redactora de contidos
Degerónimo.
37 i setembro 2022

David Silva

Lorena Grandío

CESTERÍA
CON NOME PROPIO

SON DA CIDADE

PABLO LESUIT:
MÚSICA DE IDA E VOLTA
Pablo Perozo, artisticamente apelidado
LESUIT, constrúe unha ponte musical entre Galicia e Latinoamérica cun resultado
moi persoal que nos convida a viaxar cos
ollos pechados. En 2015 gravou Tiempo e,
cando xa tiña un contrato discográfico para
o seu segundo álbum, realizou unha serie de
concertos en América do Sur que lle romperon todos os esquemas. Abandonou ese
acordo e viaxou cara a Latinoamérica coa
guitarra ao lombo. Alí mergullouse nas músicas de raíz latina e descubriu novos xéneros, artistas e instrumentos que derivaron
nun estilo propio e moi melódico. Un proceso lento e coidadoso que derivou nunha
explosión de ritmos suramericanos, folclore, psicodelia, electrónica, pop e canción de

autor baixo o nome de Belorizonte (2020).
Ese perfeccionismo e eclecticismo convérteno nunha das figuras máis activas na escena
local dos últimos anos, cun proxecto artístico en constante movemento e evolución que
non pecha ningunha porta.
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as túas movidas

ELOY VÁZQUEZ
@quimeiraspalleiras
Participa! Envía a túa obra (fotografía, ilustración, poema, relato, viñeta etc.) a revista@amovida.gal
Consulta as bases en amovida.gal/as-tuas-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
40 i setembro 2022

