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editorial

Bob Dylan cantou: «That he not
busy being born is busy dying». Este
verso forma parte da canción It's
Alright, Ma (I'm Only Bleeding), que
tamén di: «Advertising signs they
con/ You into thinking you're the
one/ That can do what's never been
done/ That can win what's never
been won/ Meantime life outside
goes on/ All around you». Quen non
se emocionou coas letras deste cantautor que nos visitou en Vigo hai 14
anos? A música ten o poder de atravesar as fronteiras que nos manteñen
afastados da poesía. Non en balde,
en tales datas coma estas, recibía o
Premio Nobel de Literatura 2016. E
se nos emocionamos a través das ondas, por que non o imos facer a través
do papel? Pode que sexa momento de
rachar con calquera prexuízo, abrir
un libro e deixarnos atrapar por páxinas de hipérboles, rimas, metáforas
ou metonimias. Citando outro tema
do músico de Duluth, Not Dark Yet:
«Behind every beautiful thing there's
been some KIND OF PAIN».

ollo ao dato
BOTA ANDAR unha nova edición do
programa municipal Camiño a camiño, que
este outono nos leva polo Sendeiro das
Greas. Todos os domingos, do 2 de outubro ao 16 de novembro, poderemos percorrer un tramo desta ruta que ten preto
de 250 quilómetros en total, atravesando
15 concellos.
HAI 40 ANOS, Pepe Amoedo e
Lourdes Lusquiños abriron a bocatería
Papo’s na rúa de Venezuela. Catro décadas despois, baixo a xerencia de seu fillo
Óscar, o negocio reinaugúrase a vinte metros de distancia do local orixinal pretendendo meter a cidade no papo a partir do
xoves 6.

O 4 de outubro de 1917 abríanse as portas do Teatro Odeón, cunha representación da obra El amigo Teddy. Aínda que
comezou sendo unha sala de variedades,
nos últimos anos centrouse maioritariamente nas proxeccións cinematográficas.
En 1969, ordénase a demolición do edificio, obra de Michel Pacewicz, pasando
a formar parte da triste listaxe de patrimonio perdido de Vigo.

DÁMOSLLE A BENVIDA á Galería Río
Lagares (rúa da Falperra, 16), unha iniciativa do artista Ce Tomé. O espazo conta
con sala de exposicións, librería de segunda
man e tenda de discos. O xoves 6, ás 19:00
h, acolle a presentación de Algoritmos, na
que o escritor Xavier Queipo compila
textos comprendidos entre os anos 2011
e 2018.
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Arquivo Pacheco

EFEMÉRIDE

viguÉS do mes
TEXTO: Tamara NOVOA fotos: PABLO VÁZQUEZ

Antonio García
Teijeiro
Escritor

«A XENTE NON ESTÁ DISPOSTA
A LER POESÍA PORQUE NON ESTÁ
ACOSTUMADA»
O BALONMÁN ten unha importancia notoria na biografía de Antonio García Teijeiro
(Vigo, 1952), que chegou a xogar co histórico
equipo Academia Octavio na máxima categoría, pasando da cancha á bancada para explorar a faceta de adestrador. A mediados da
década dos oitenta retirouse do terreo de xogo e
foi entón cando se puxo a escribir, sen parar de
recoller éxitos. Este mes publica coa Editorial
Elvira o poemario Se falases de min.
Como é que un xogador profesional de
balonmán se converte en escritor?
Eu era un xogador atípico, cando viaxaba
a Barcelona ou Madrid levaba libros para
ler no avión ou na cama, antes de durmir.
Pero o de escribir foi despois de deixar o
deporte, digamos que antes me estaba alimentando.
Que empezases a escribir aos 35 anos
non foi impedimento para teres unha
obra ampla.
Comecei a escribir aos 16 anos, porque
naquel franquismo en que viviamos empezaba a notar que había cousas que non me

cadraban. Escribía poemas e algún relato
curto que eran berros de liberdade; non
eran bos, porque eu non lía. Daquela non
tiñamos acceso aos libros que hai hoxe en
día. Ata que me puxen a ler, sobre todo
poesía, escoitando a Paco Ibáñez; el foi
para a xente da miña xeración ese trobador
que nos abriu camiños novos. Comprendín
que había unha serie de intelectuais que
estaban fóra de España, loitando por unha
liberdade que non había no Estado. Así coñecín a Javier Celaya, Federico García
Lorca, Antonio Machado ou Blas de
Otero. Fíxenme con libros deses poetas
que cantaba Ibáñez e, a partir de aí, púxenme a escribir, e empecei a facelo doutra
maneira.
Desde 1987, cando publicaches os primeiros poemarios, levas 82 libros.
Nunca paras de escribir?
Pois case non. Sempre me moveu a intención de dignificar a literatura que tiñan
que ler os nenos e os mozos, porque había esa idea de que para eles valía calquera cousa e eu sempre estiven en contra de
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semellante barbaridade. Comecei a escribir
moita poesía desde o respecto e o agarimo,
tamén co compromiso de achegarme a este
xénero que case non se lía.

«A poesía debe entrar
nas aulas e nos fogares
en voz alta»

Que é o que che gusta da poesía?
A economía da linguaxe, as imaxes, a música intrínseca que leva, o ritmo que se lle
dá… Iso a nivel formal. Logo eu sentín a
necesidade da poesía como un elemento
corrector para a miña vida, grazas á poesía
empecei a entender determinados sentimentos e comportamentos e coñecer un
pouco os demais.
Por que pensas que a poesía non ten o
alcance mediático que ten a narrativa?
Porque non é comercial. Eu sempre digo
que aos nenos lles encanta a poesía e que os
adultos lle teñen medo. A poesía esixe un
esforzo, ás veces grande, porque non che
dá as cousas trilladas, senón que precisas
penetrar un pouco nas imaxes, nos dobres
sentidos, nos pousos que deixa… para empezar a gozar dela. Moita xente non está
disposta a facelo, non está acostumada
porque nunca se lle recitou poesía. Penso
que a poesía debe entrar nas aulas e nos fogares en voz alta.
Con Poemar o mar gañaches o Premio
Nacional de Literatura infantil e xuvenil de España na edición de 2017.
Poderíase dicir que é a obra máis importante de todas as que tes?
Evidentemente é o libro que me deu a satisfacción máis grande. É o máis importante

no sentido de que, por terceira vez na
historia destes premios, concedéuselle o
galardón a un libro de poesía. Penso que
para a poesía foi fantástico e para a lingua
tamén, porque hai varios destes premios
estatais para obras en galego, pero o único que hai de poesía é este. Casualmente,
o día 3 fanse cinco anos des que recibín
a chamada do Ministerio de Cultura coa
noticia, que me colleu sentado na praia,
ollando as Cíes.
De onde che vén o compromiso coa
lingua?
Desde o momento en que me decatei de
que tiñamos un idioma marabilloso e que o
estaban machacando. A miña lingua materna é o castelán, adoptei o galego por compromiso con esa lingua que estaba minusvalorada e ridiculizada. A todos os da miña
xeración se nos ocultou Galicia, a historia
do país, o idioma… O único galego que nos
chegaba era o folclórico. Esa toma de conciencia foi unha das cousas que me fixo estoupar; tiven claro que non permitiría máis
iso e empecei a preocuparme pola lingua, a
estudar o idioma, a ler e escribir en galego.
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Este mes publicas Se falase de min, que
poderiamos definir como un artefacto
máis que como un libro. Como xurdiu?
Tiña dous bloques de poemas que foron
publicados hai moitísimo tempo e que quedaron mortos por razóns extraliterarias.
Falei coa Editorial Elvira para recuperalos
e alí emocionáronse co proxecto. Viron a
posibilidade de poñerlle música e aí xurdiu
a colaboración con Paco Ibáñez. Por outro
lado, eses poemas necesitaban un apoio
gráfico; entón contactei con Xulio García
Rivas, que entende perfectamente a poesía
que fago e que elaborou unhas pinturas que
forman parte do libro. Como estaba a canción de Paco, falamos con Alberto Cunha
para que lle puxese música a un par de poemas, pero emocionouse e musicou seis. O
libro vai acompañado dun disco con esas
cancións e con poemas lidos por min.
Co tempo, Paco Ibáñez e mais ti chegastes a trabar unha boa amizade. Como
vos coñecestes?
Coñecín a Rafael Alberti a base de compartir momentos en Madrid. Houbo unha
época en que el facía concertos con Paco

Ibáñez, presentoumo, e foi como unha especie de frechazo. Aí trabamos unha relación que foi medrando cos anos e regaleille
varios poemarios meus. Un día, ceando na
casa del, colleu a guitarra e púxose a cantar
o meu poema Paseniño, paseniño e quedei
abraiado, a emoción foi brutal. A partir de
aí, púxolle música a outros poemas meus.

«Paco Ibáñez é o causante
de que eu escriba poesía»

Mencionabas a Paco Ibáñez como detonante da querenza que lle tes á poesía,
logo puideches coñecelo e agora, ademais de amigos, colaborades xuntos. É
emocionante, ou?
É do máis grande que me puido pasar. Igual
que estar na casa de Dámaso Alonso, coñecer a Alberti, que me quixese tan ben Luis
Eduardo Aute. Paco foi o causante de que
eu sexa unha persoa que non só que se dedica a escribir poesía, senón a divulgala.
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STREET PHOTO

CETARIA ANTIGA

A trinta minutos da cidade, existen tesouros esculpidos polos océanos do home.

FELIPE
CARNOTTO
Fotógrafo documental
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festivais e feiras
TEXTO: Marcos DE LA FUENTE / David GARCÍA CASADO

Estrela
de ultramar
A POETA NEOIORQUINA ANNE
WALDMAN é a convidada de honra da XII
edición do Festival Kerouac, que volve encher
de poesía a cidade; o venres 21 e o sábado 22.
A autora presenta Para ser estrella a medianoche, unha antoloxía bilingüe, en español e
inglés, editada por Arrebato Libros. As poetas
Emma Gomis e Olga Novo soben canda
ela ao escenario do MARCO na segunda das
devanditas xornadas. Para poder acudir ao
evento cos deberes feitos, tivemos unha pequena conversa con ela.

Leila Jacue

Fuches mestra da Jack Kerouac
School of Disembodied Poetics, da
Universidade Naropa, en Boulder
(Colorado). Como se ensina a poesía?
Non creo que se poida ensinar; trátase de,
simplemente, abrir mundos. É moi importante ler outros poetas, coñecer as diferentes tradicións e idiomas do mundo e,
tamén, ter a visión de que a poesía é a forma de expresión lingüístico-cultural máis
antiga.
Ves a poesía como unha forma de cura
ou salvación?
Ler poesía axúdame. Faime sentir cos pés
na terra. Sinto que quero seguir a vontade do artista a través da obra. Esas fantasías, soños e pesadelos que compoñen a
experiencia humana veñen de moitos lugares interesantes. Podes sentir os soños
de teu, pensar como poderías traballar
con eles, meditar nas diferentes nocións
do tempo.
Cres que a poesía pode transformar
a sociedade ou é un pensamento utópico?
Gústame a idea de que a poesía sexa algo
tan elemental como esas cousas que están
aí desde o inicio dos tempos: podes saír e
estar coa auga, coas montañas, co sol; sabes que esas cousas poden chegar a ser perigosas. Sinto que nacín con algún tipo de
misión que ten que ver con axudar a crear,
axudar a comunidade, traballar coa creación de espazos.
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GRAFFITI

VIGO, CIDADE DE COR:
MARINA CAPDEVILA

O 2 de decembro de 1993, esta cidade era
testemuña do nacemento dunha iniciativa pioneira en todo o Estado que tiña
por obxecto garantir o dereito á participación das viguesas como colectivo social:
o Consello Municipal da Muller. Durante
case tres décadas, este organismo constituíu un papel favorecedor do encontro das
asociacións e entidades a prol das mulleres
en Vigo, adquirindo un papel participativo e aglutinador das políticas a favor da
igualdade, e poñendo de manifesto que as
galegas contan cunha forza reivindicativa
especial que as leva a querer ser donas de
si mesmas.
Este espírito combativo inspirou á artista catalá MARINA
CAPDEVILA para crear a obra
que pintou este último verán dentro da oitava edición do programa
Vigo, cidade de cor: «Noutras veces
que vin a Galicia para pintar, tiven

a oportunidade de falar con diferentes colectivos de mulleres; inspiroume moito o
feito de que continúe ese papel activo. Por
iso empecei a buscar máis información sobre a figura da muller na sociedade galega
e atopei a iniciativa do Consello Municipal
da Muller. Entón quixen facer unha homenaxe a todas esas mulleres que, xeración
tras xeración, se reúnen, alzan a voz e se
apoderan».

E abofé que o fixo. Cun estilo irónico, colorista, espontáneo, esaxerado e cheo de
vitalidade, tan propio da artista, afastada
do politicamente correcto: «As mulleres
desta cidade foron das primeiras
que empezaron a saír da casa, a facerse escoitar, a apoderarse. E así
as imaxinei! Nunha casa, tomando
uns grolos, intentando arranxar o
mundo. Nesa parede quedan elas,
JUAN TEIXEira
cunha gran presenza e visibilidade
Fotógrafo documental
e xestor cultural
no espazo público, fóra da casa».
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O mural sitúase á altura do número 24 da avenida de Madrid
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GASTRO
TEXTO e fotos: PAULA CERMEÑO

Viñotecas
para devotos e pagáns
OS ESTABLECEMENTOS que teñen
o viño como sinal de identidade son de
visita obrigada para os amantes do caldo
fermentado de uva e para os que teñan as
papilas adestradas, pero tamén para os que
non son nin unha cousa nin a outra, pero
desfrutan de comer cunha boa maridaxe
ou queren iniciarse na arte da cata.

A carta está pensada para petiscar e conta cun máximo de quince opcións diarias.
As croquetas son caseiras de verdade e o
pan bao recheo de carne de porco é o prato
máis demandado. Para Lojo, a preparación
estelar desta temporada son as alcachofas,
coroadas de dúas maneiras: con foie e xamón ou con parmesano e po de oliva.

Baiuca

Logo de traballar nos fogóns deste local
da zona vella durante algo máis dun ano,
David Lojo colleu a remuda da xerencia
en 2017. Decidiu conservar a esencia: viños galegos e portugueses, un ambiente
acolledor e unha carta con pratos internacionais que se escribe a diario nun encerado. A dificultade para coller mesa na terraza calquera tarde de sol é o mellor síntoma
de que a fórmula funciona de marabilla.
Baiuca é unha viñoteca sen formalismos
que, case sen pretendelo, loita contra a épica que circunda o consumo deste líquido
no imaxinario dalgunha xente.
Aquí disponse de moitas referencias, que
poden pedirse por copa e verse cada día na
lousa de tomar uns chatos. Este formato
fai que sexa fácil probar cousas novas e dar
coa variedade que máis se achegue aos nosos gustos, ou ben aventurarnos con novos
sabores. «Sempre que un cliente está indeciso, ofrecémoslle a posibilidade de probar
antes de pedir», explica o xerente, o que
facilita a iniciación na enoloxía.

Rúa de Méndez Núñez, 11 | 986 22 67 32
@baiuca_cascovello

María Manuela

As 210 referencias que forran as paredes
do local avalan a paixón polo viño que ten
David Fernández, o propietario desta
enoteca e restaurante que dirixe desde hai
11 anos canda a súa muller, Jimena Meije.
Na terraza, á sombra da alameda da Praza
de Compostela, podemos parar a tomar un
aperitivo, compartir unhas tapas ou degustar un bo prato. Algunhas das opcións
máis famosas da carta son as elaboracións
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con atún vermello de almadraba, como
o tartar ou o tataki, que levan na minuta
desde o primeiro ano; tamén os saquiños
de polo e queixo, os lagostinos con xarope
cítrico ou as tostas de anchoas de Málaga
afumadas no propio local.

vez vemos o viño como unha opción máis
atractiva. «A gastronomía en xeral está de
moda, e iso axuda a que a xente se interese tamén polo viño», explica o hostaleiro,
que tamén percibe un interese crecente na
xente máis nova.

No relativo aos viños, David é o encargado
de guiarnos por unha carta chea de denominacións de orixe galegas, españolas e portuguesas, seleccionando a que mellor se axuste
aos nosos gustos e pratos. En calquera caso,
o enólogo comenta que «o mellor viño será
sempre o que lle guste a cada persoa, con independencia do que teña no prato».
En canto ao consumo de viño dos vigueses, Fernández recoñece que seguimos a
ser unha cidade cervexeira, aínda que cada

Praza de Compostela, 31 | 986 05 04 24
@mariamanuelavigo

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.

DESDE O REFUXIO

DEISY
Cuns 11 anos de idade, esta é unha cadela de caza cunha vida moi difícil ás costas.
Como a avoíña que é, é moi cariñosa coa
xente e con outros cans; de carácter tranquilo, adora pasear e que a agarimen, pois
nunca cansa de recibir mimos e aloumiños.
Merece unha familia que a queira.

Irene GARRIDO
Experta
en redes sociais
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Entidade: Protectora de Animais
do Morrazo
Teléfono: 697 52 33 85
Enderezo electrónico:
info@protectoramorrazo.com
@protemorrazo

OUTRAS MOVIDAS

Sábado 8
Teatro Gorrilla

Churruca

Nova tempada do teatro de gorra cun festival que
empeza no bar A Casa de Arriba, coa peza Romeo y
Julieta, de Mutismo Teatro; continúa na Cantina
Candela, co dúo formado por Santi Prego e Jorge
de Arcos na peza O teatro máis pequeno do mundo;
Alba Troiteiro actúa diante do Tinta Negra, cun
espectáculo performativo; pecha a xornada o bailarín Salomón Penso, na sala Kominsky.
Ás 18:00 h // Billeteira inversa

Domingo 9
Galicia Ilusiona

Auditorio Mar de Vigo
Os mellores magos do mundo cítanse nunha gran
gala de ilusionismo conducida pola comunicadora verinesa Esther Estévez. A chinesa Huang
Zheng, o coreano Hyun-Joon Kim, o estadounidense Jimmy Delp, o francés Arno e o galego
Dani Polo veñen para deixar o público coa boca
aberta.
Ás 18:30 h // Desde 13,75 €

Domingo 16
IX carreira Vigo Contra
o Cancro

Coia

Despois de dous anos sen se poder convocar, esta
carreira benéfica volve encher de solidariedade
as rúas da parroquia de San Martiño de Coia. Os
cartos recadados coas inscricións na carreira de 10
quilómetros e na andaina de 5 quilómetros destínanse á investigación do cancro de recto.
Ás 9:45 h // Desde 9,00 €

17 i OUTUBRO 2022

NA AXENDA DE amovida.gal podes consultar estes e outros moitos eventos EN VIGO

Martes 18 a domingo 23
VII Festival de Cine
Inclusivo

Varias localizacións

O director de cine Roberto Álvarez Toledo,
finado o pasado mes de xaneiro, é o artista homenaxeado na edición deste ano dun festival que
aposta pola inclusión e o acceso de todas as persoas
á sétima arte. As adiccións son o tema central deste
ano.
Diferentes horarios // gratis

Venres 21 a domingo 23
e venres 28 a domingo 30
As que limpan

A Panadaría presenta un espectáculo sobre a loita
das camareiras de piso dos hoteis por acadar uns
dereitos laborais e sociais xustos; fronte a elas, a
avaricia voraz dos propietarios das cadeas hoteleiras. Como é habitual nesta recoñecida compañía
de teatro viguesa, a crítica faise en clave de humor.
Ás 20:00 h // desde 10,00 €

Venres 28
Fito Fitipaldis

Auditorio Mar de Vigo
Despois de finalizar a xira máis multitudinaria
da historia da banda, Fito Cabrales e compañía
arrancan unha serie de concertos de carácter máis
íntimo por teatros e auditorios, interpretando temas do último traballo discográfico, Cada vez cadáver, ademais dos temas máis populares da formación bilbaína.
21:30 h // Entradas esgotadas
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Leticia T. Blanco

Sala Ártika
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16 MERCADO DE TEIS Toural de Abaixo, s/n

O CALVARIO

17 MOLOTOV Santiago de Vigo, 1
18 NIKIS GALICIA STYLE
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20 O LAR DAS ARTES Ribelas, 60
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
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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

REPORTAXE
TEXTO: TAMARA NOVOA

Un outono estelar
É POSIBLE QUE NOS CUSTE recordar un verán máis activo no ámbito cultural que o deste ano. Agora que entramos
de cheo no outono, a actividade trasládase
de palcos e escenarios abertos ao interior
de teatros e auditorios, pero o ritmo non
para. Tomemos boa nota dos nomes que
nos visitan estas datas, pois temos por
diante un outono espectacular.

Girando por salas
A duodécima edición do circuíto Girando por
salas programa este outono 172 concertos por
todo o Estado. Grazas a esta iniciativa, as letras
pegadizas dos granadinos Colectivo Da Silva
poden soar o mércores 12 no bar Sinatra; os
sete compoñentes desta agrupación formada en
2017 presentan o disco Casa Vargas, producido
por Aaron Rux. A seguinte cita de é o 5 de novembro coa actuación de María Guadaña na
sala La Fábrica de Chocolate co disco Latidos y
culebras (continuación de Remedios paganos, que
foi un dos debuts máis prometedores do 2019);
a xienense continúa mesturando a aridez do
rock desértico coa exuberancia do folclore latino. A música electrónica chega da man do grupo navarro Zetak, que actúa o 11 de novembro
na mosense sala Rebullón; con Pello Raparaz
como cara visible, a agrupación non renuncia á
melodía e luminosidade do pop no último disco,
Zeinen ederra izando den. Pecha o ciclo a barcelonesa Suu, que presenta Karaoke en La Pecera
o 12 de novembro; as oito cancións que compoñen este terceiro disco desta artista catalá teñen
un dobre obxectivo: celebrar e desinhibirse.

Suu
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Ao longo de dúas décadas de traxectoria, a promotora galega Etiqueta Negra levan e traen
grandes espectáculos humorísticos para nos
facer rir sentados en butacas. Sen ir máis lonxe,
este ano programaron uns 400 eventos por
todo o Estado. En Vigo, este outono volven encher de risas o Teatro Afundación. O venres 14,

Canco Rodríguez

Outono lírico
Aínda que poida sorprender, Vigo gozou de
gran tradición operística durante o século xix.
De aquí saían barcos nos que as mellores compañías españolas e italianas partían para ir facer
as Américas; non sen antes deleitar o público
vigués. En 1958, Camilo Veiga quixo poñer
de relevo esta tradición e creou a Asociación
Amigos de la Ópera. En 2011 a asociación puxo
en marcha o Outono Lírico, un ciclo de concertos
que aparece recollido na prestixiosa revista británica Opera. A undécima edición deste ciclo está
composta por un total de nove eventos. O máis
destacado do programa é Falsfatt, a derradeira
ópera de Giuseppe Verdi que, por primeira
vez desde a estrea en 1893 na Scala de Milán,
se interpreta o 30 de outubro; nesta sorte de
concerto semi-escenificado, participa un elenco
enteiramente estatal xunto a Orquestra Vigo
430 e o Coro de Cámara Rías Baixas. Pero
antes, Maribel Ortega fai un repaso da presenza feminina na obra de Richard Wagner

Ignatius Farray chega co espectáculo La comedia salvó mi vida; na hora e tres cuartos que dura
esta peza de stand up, o humorista canario conta vivencias e opinións coa fe de que, tarde ou
cedo, a risa acabe por chegar. No mesmo teatro
de García Barbón, o cómico sevillano Juan
Amoedo, artista novel que se fixo famoso con
vídeos gravados no seu cuarto, vén disposto a
demostrar con que vivimos nun mundo que se
sustenta na mentira e que desde ben pequenos
somos enganados, predicando co espectáculo
Avangelio, o venres 29. Desde Málaga, Canco
Rodríguez aterra o venres 23 no teatro da rúa
de Policarpo Sanz afirmando que El rock and roll
ha muerto; cun enérxico espectáculo dirixido
por Víctor Conde, o humorista andaluz fai un
percorrido desde as orixes do rock nos Estados
Unidos. Xa no mes de novembro, a promotora
convídanos a rir sen parar o venres 18 co show
de Kike Pérez na coctelería Sinatra e o sábado
26 co Espíritu de Santi Rodríguez no Teatro
Afundación.

co concerto Wagner. Mujeres y diosas o sábado
1. O sábado 15, o tenor venezolano Aquilés
Machado ofrece o recital Huellas, que ten como
protagonista a canción iberoamericana de compositores como Modesta Bor, María Grever
ou López Buchardo. O concerto Novas voces,
as proxeccións de Campanadas a medianoche
(Orson Welles, 1965), a ópera La vida breve de
Manuel de Falla e o habitual ciclo de conferencias complementan a oferta lírica outonal.

Javier del Real

Etiqueta negra

Orquestra Clásica de Vigo
En 1984, o asturiano Manuel Martínez
Álvarez-Nava chega á nosa cidade e sorpréndese ao ver que en Galicia non existe ningunha
orquestra. De aí nace a Orquesta Clásica de
Vigo, que desde o inicio apostou pola innovación nos formatos. Durante os anos que leva
en activo, as obras interpretadas cóntanse por
centos e, nos últimos programas, inclúense
propostas con bandas sonoras, cine en directo ou danza, combinando obras consagradas
con fórmulas máis actuais. A nova temporada
da Orquesta Clásica arranca o sábado 22 e está
composta por cinco espectáculos. Inaugura o
ciclo co Concerto para violonchelo composto en
1919 por Edward Elgar, unha das pezas máis
recoñecidas para este instrumento, sobre todo
tras o paso na década dos anos sesenta do século pasado polas mans de Jacqueline du Pré,

Les Luthiers

Pouca presentación necesita esta agrupación arxentina que leva máis de 55 anos
facéndonos desfrutar cos seus espectáculos
de humor intelixente. O venres 21, o sábado 22 e o domingo 23 regresan ao auditorio
Mar de Vigo con Gran Reserva, unha antoloxía que recolle algúns dos éxitos deste
grupo. As orixes desta histórica agrupación remóntanse á cidade de Buenos Aires

artista que elevou esta obra complexa, visceral
á categoría actual; trátase dunha peza única
interpretada polo afamado solista granadino
Guillermo Pastrana. Completa o programa a
interpretación da Suite xaponesa do compositor
británico Gustav Holst, unha peza bastante
inusual que comparte época, estilo e nacionalidade co anterior. O concerto é precedido
pola estrea de Tempestas, de Ismael Amoedo
Collazo, artista gañador do primeiro certame
CreaClásica (2019), unha aposta da Orquesta
Clásica de Vigo pola creación contemporánea.

en 1967. Xunto con algúns compoñentes
do coro clásico universitario I Musiciti,
Gerardo Masana fundou Les Luthiers,
un cuarteto que logo pasou a ser un quinteto e mesmo chegou a ser un septeto. Unha
das singularidades do grupo é que os instrumentos que empregan no escenario están construídos por eles mesmos; Masana
introduciu esta idea coa construción do
bass-pipe a vara, elaborado con tubos de
cartón atopados no lixo e elementos caseiros. Co tempo, Carlos Iraldi incorporouse
á agrupación e traballou na construción de
instrumentos atípicos; así naceu, por exemplo, a mandocleta, unha bicicleta cuxas rodas
traseiras move as cordas dunha mandolina.
Tras o pasamento de Irraldi en 1995, Hugo
Domínguez colleu a remuda do artesán.
Nesta nova xira que recala en Vigo, participan Jorge Maronna, Carlos López
Puccio, Roberto Antier, Tomás Mayer
Wolf, Martín O’Connor e Horacio Tato
Turano, actuando tamén Santiago Otero
e Pablo Rabinovich como alternantes.
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Vibra Mahou Fest
Despois dunha primeira edición no 2019, este
mes volve a proposta musical máis ambiciosa
de Vibra Mahou, a plataforma de Mahou Cinco
Estrellas que impulsa encontros en directo.
Aínda que o gordo do festival ten lugar o sábado 29 no auditorio Mar de Vigo, a sala Molotov
acolle o o venres 28 o concerto de inauguración
cos madrileños Delaporte. Ao outro día, a xornada do sábado 29 divídese entre dúas sesións:
ao mediodía e á noite; na primeira parte do
festival podemos escoitar a Depedro, proxecto
musical do artista madrileño Jairo Zavala, que
este ano presenta o traballo Máquina de piedad,
no que volve deixar patente a influencia americana. He bebido tanto que estoy muerto de sed é o
proxecto que emana da unión da banda de pop
psicodélico Los Estanques e mais a cantante
independente Annie B. Sweet. A nota local
pona Mon Band, que este ano volveu aos escenarios tras a publicación de Juguemos a tenerlo
todo. Na sesión de tarde, pódese gozar no hall
do auditorio coa actuación de outros catro grupos; a versión de Mi carro de Manolo Escobar
é un dos temas que máis se esperan nos directos
dos malagueños Arde Bogotá, que están despuntando a nivel estatal co traballo La noche; de
Cartaxena vén Nunatak, que polo décimo aniversario publicou Nunatak y las flores salvajes;
tamén soben ao escenario os vascos Shinova,
que experimentan bases electrónicas no disco
La buena suerte, escrito durante a pandemia;
completa o cartel o cantante Álex Ruíz, máis
coñecido como Sienna, que está a percorrer o
estado co disco Melancolic.

MARIBEL ORTEGA:
WAGNER. MUJERES Y DIOSAS

Sábado 1 - Teatro Afundación
NOVAS VOCES DA LÍRICA GALEGA

Sábado 8 - Auditorio Martín Códax
IGNATIUS FARRAY:
LA COMEDIA SALVÓ MI VIDA

Venres 14 - Teatro Afundación
COLECTIVO DA SILVA

Sábado 15 - Sinatra Cóctel Bar
AQUILÉS MACHADO: HUELLAS

Sábado 15 - Teatro Afundación
LES LUTHIERS: GRAN RESERVA

Venres 21, sábado 22 e domingo 23
Mar de Vigo
CANCO RODRÍGUEZ:
EL ROCK AND ROLL HA MUERTO

Domingo 23 - Mar de Vigo
VIBRA MAHOU FEST

Vwenres 28 e sábado 29 - Mar de Vigo
JUAN AMOEDO: AVANGELIO

Sábado 29 - Teatro Afundación
FALSTAFF (DE GIUSEPPE VERDI)

Domingo 30 - Teatro Afundación
MARÍA GUADAÑA:
LATIDOS Y CULEBRAS

Sábado 5 (nov) - La Fábrica de Chocolate
ZETAK:
ZEINEN EDERRA IZANDO DEN

Venres 11 (nov) - Sala Rebullón (Mos)
SUU: KARAOKE

Sábado 12 (nov) - La Pecera
KIKE PÉREZ

Venres 18 (nov) - Teatro Afundación
SANTI RODRÍGUEZ: ESPÍRITU
Arde Bogotá

Sábado 26 (nov) - Teatro Afundación
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ACTIVIDADES DEPORTIVAS
TEXTO e fotos: Pablo VÁZQUEZ

Suar por gusto
REMATADO O VERÁN, toca pasar
páxina e aceptar a nova rutina. O esvaecemento progresivo do bo tempo e das
horas de luz solar pode xerar certa preguiza no tocante ás actividades deportivas,
pero isto non deixa de ser unha escusa
coma calquera outra. A oferta de deporte ao cuberto é tan ampla, tan variada, e
tan compatible cos deportes externos, que
o difícil é non atopar unha actividade que
se adapte ao noso estilo de vida. Cada vez
máis centros deportivos, sexan da índole
que for, apostan por un trato personalizado que consegue que acabemos por suar
ben a gusto.

semana de proba gratuíta desta metodoloxía, fácil de aplicar no día a día e con resultados visibles ás poucas semanas.

Centro de Entrenamiento
Personal DGO

Rúa da Travesía de Vigo, 198 | 630 66 77 33
davidgarciaoterino.com | @centrodgo

Ao tempo en que proliferaban as grandes
cadeas de ximnasios de baixo custo, con
decenas de máquinas amoreadas, en 2015,
David García Oterino decidiu abrir o
seu propio centro de adestramento persoal. Había veciños da zona da Travesía
que non o entendían: «Toleaches? Non
vai funcionar!». Pero David optou por un
sistema practicamente pioneiro na cidade,
baseado na personalización dos exercicios, «coma nos ximnasios de barrio». A
pedra angular do centro é o adestramento
específico, que busca fomentar o hábito
no cliente. Esta actividade compleméntase cos servizos de osteopatía, nutrición e
coaching. Tamén conta cunha vertente en
Internet, con exercicios diarios moi breves
para as persoas que, por cuestións horarias
ou xeográficas, non se poidan achegar ao
centro. A finais deste mes, ofrece unha

EDAM Center

As siglas veñen de «escola de artes marciais», pois aquí poderemos practicar as
disciplinas como jiu-jitsu brasileiro ou wushu. De empezar con tres alumnos, pasou
ter centros en Asturias, Madrid e mesmo
en Alemaña ou México. Máis de 60 alumnos en Vigo e máis de 15 anos de experiencia no mundo das artes marciais avalan a Grial Herrera, que abriu o centro
en 2014. Mediante unhas clases cargadas
de camaradería, pretende achegar a disciplina da coñecida familia brasileira Gracie.
Paralelamente, neste centro ofértanse sesións grupais e individuais de CrossFit, na
opinión de Gial, «un complemento perfecto para o mundo das artes marciais».
Neste aspecto, o mestre prefire reducir a
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intensidade do traballo e adaptalo ás necesidades de cadaquén: mellorar fisicamente,
perder peso, gañar musculatura, evitar
lesións… En definitiva, mellorar o rendemento no día a día.

personalizadas, competicións, cursos, formacións, proxeccións de documentais… e
hai pouco estreouse unha zona de adestramento dirixida para os escaladores máis
avanzados. Un proxecto de altura.

Rúa de López Mora, 60 | 986 17 91 98
edamcenter.com | @edamcenter_bjj

Polígono Industrial do Rebullón, 72 (Mos)
600 36 98 66 | mg12.es | @mg12.escalada

Mg12 Rocódromo

Muga Dojang

No Polígono Industrial do Rebullón, en
Mos, atopamos un dos poucos rocódromos da comarca. A ausencia deste tipo de
espazos e a alta demanda dunha rexión con
tradición na escalada foi o que levou á médica Laura Gómez e mais ao arquitecto
Alfredo Lago a abrir un centro específico
o ano pasado. O 2021 foi complicado por
mor da pandemia, pero non deu botado
abaixo o proxecto. Este boulder acolle todo
tipo de escaladores nos sete niveis de dificultade que dispón: amadores e profesionais, nenos e maiores… Existe a opción de
se asociar para desfrutar de todas as vantaxes desta nave (con tarifa mensual, semestral ou anual), unha das que máis metros
de escalada ofrecen en Galicia, cun total
de 250 metros cadrados. Tamén se pode
acceder cun bono para varias sesións ou
con entrada individual. A maiores, aquí
realízanse bautismos de escalada, clases

Na infancia non é estraño practicar taekwondo como actividade extraescolar,
pero non son tantos os que continúan
desde a infancia ata a vida adulta. Alberto
Neira foi dos que proseguiu o «camiño do
pé e o puño» ao longo dos anos. Un dos
motivadores desta paixón foi o seu mestre,
Miguel Meilán, un dos responsables do
alto nivel que Galicia acadou nesta disciplina surcoreana. Ademais, Alberto tamén se
formou noutras artes marciais, que ofrece
no centro que rexenta desde 2020: Haidong
Gumdo e Hapkido Jin Jung Kwan. A primeira consiste no manexo da espada coreana, con moito traballo coreografiado e de
precisión; namentres que a segunda é unha
arte marcial orientada á defensa persoal,
que se basea en movementos rápidos e contundentes. A última incorporación do centro é o ioga Kundalini, unha disciplina máis
tranquila e emocional que as anteriores,
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que pretende acadar un equilibrio entre os
traballos físico e mental. Segundo o instrutor, as artes marciais aportan educación,
respecto e o valor do sacrificio, moi útil
para marcar e acadar metas a diario.

máquinas. Iso sábeno ben na sede galega
da Escola Española de Auténtico Pilates
(EEDAP), que segue os preceptos orixinais
do mestre alemán. Este centro botou a andar hai 15 anos con grupos reducidos, pero
foi hai uns poucos anos cando se decidiu
a apostar polo tratamento individualizado
de cada cliente, grazas a un cadro de persoal cualificado de case 20 persoas e unha
apertura de 14 horas diarias. Grazas á extensa formación e a un uso pormenorizado do Reformer, un aparello que funciona
como un escáner para o corpo, aquí son
quen de adaptar os exercicios aos problemas e particularidades de cada individuo,
sexan deportistas de elite ou persoas con
patoloxías crónicas. Un lugar auténtico.

Avenida de Balaídos, 39 | 722 41 09 80
@mugadojang

Xa hai uns anos que o método Pilates chegou ás nosas vidas para quedar. Decenas
de ximnasios e de profesionais engadiron
estes exercicios á oferta, moitas veces sen
ter en conta que o auténtico método, ideado por Joseph Hubertus Pilates, non se
limita a unha coreografía básica e unhas

@juancella

Mussa Pilates

Rúa de Carral, 16 | 986 13 20 71
mussapilatescenter.com | @mussapilatesvigo

HISTORIA DUNHA CIDADE

UN LETREIRO
POR UN LETRADO
Desde tempos inmemoriais, antes mesmo
de Adán e Eva, existe no ámbito xurídico
un intenso debate filosófico, en torno ao
cumprimento ou á desobediencia da lei: se
esta for considerada inxusta, que facer ante
unha norma que se ten por tiránica?
Axiña me vén á mente un nome. Ten enfronte un tribunal servil ao imperio das armas. Pro el é home de prestixio, formado
canda Adolfo Gregorio Espino, cofundador do Colexio de Avogados de Vigo,
asesor xurídico do noso Concello, asesor
do Estatuto… Un tipo, pois, con bagaxe suficiente e recursos probados. El confía na
persuasión da oratoria pra mover as almas
e fincar nos corazóns. Mais trocaran por
miserables órganos de pólvora. O letrado,
sen acceso ás dilixencias sumariais por estar baixo segredo, sen temor afirma que os
testemuños son «delacións calumniosas»
dadas baixo tortura; tacha de «opinións»
os informes que a autoridade presenta sen
que haxa feitos probados; denuncia que os
reos non subscribiron o que os informes
contemplan, sendo falsidade documental; e
solicita que se teña en conta a «protección
legal en vigor» cando se curse detención.

Rey Gómez». Na mañanciña do 27 de agosto, extirpáronlles a vida facéndoos mártires
da legalidade democrática.
O home de toga, de recta conduta e innegable hábito xurídico, viviu sob a presión
sociopolítica e militar reinante en Vigo tras
xullo do 36. Volvería á avogacía acadando
sona no eido mercantil e marítimo. Morto
Franco, foi condecorado coa Cruz de San
Raimundo Peñafort. Mantivo o compromiso co país, militando no galeguismo democrático e defendeu a lingua galega.

En 2013, Vigo púxolle unha placa na casa
onde vivía, no Progreso, por iniciativa da
Irmandade Xurídica Galega. Porén, ningún rastro existe na Cidade da Xustiza,
sita no antigo «Pirulí». Poucos saberán
Terra seca. Os acusados acaban en Consello
que falo de Roberto González Pastoriza,
de Guerra. O avogado é desterrado de
o avogado exemplar nos tempos da ira. A
Vigo. A sentenza: «debemos conética obrigaríanos a poñer un redenar y condenamos a la pena de
cordo na entrada das novas insmuerte a los procesados Emilio
talacións. Alí, para que se lembre
Martínez Garrido, Ignacio
a extraordinaria lección que este
Seoane Fernández, Enrique Hevigués deu en pleno período de
raclio Botana, Ramón González
terror. Porque por derriba da leXurxo Mtnez.
Brunet, Waldo Gil Santostegui,
galidade feixista, estaba a xustiza
GONZÁLEZ
Apolinar Torres López y Manuel
democrática. Que non se esqueza.
Historiador
28 i OUTUBRO 2022

as outras luces

Carlota Mosquera

‘BACKSTAGE’,
DE NEGROLÓPEZ

de grandes e pequenos. Charles Chaplin,
Un músico está a piques de dar un concerBuster Keaton, Jacques Tati son algúns
to. Prepárase entre bambolinas antes de
dos referentes dos que se serve o grupo
que a xente ocupe as localidades pertinenpara abordar nesta montaxe temáticas tan
tes, pero diversas complicacións atrasan
universais e importantes como o valor da
o inicio do show: non sabe onde meteu o
amizade, a expresión libre das emocións e
instrumento, perde as partituras, pona comunicación. José Faro, alias «Coti»,
se nervioso… E todo porque o director é
asina a escenografía e a iluminación desun pallaso! Backstage é o primeiro especte Backstage que, en palabras da compañía,
táculo de NegroLópez, compañía viguesa formada polo intérprete e clown Iván
«busca amosar a poética e a tenrura duns
personaxes abocados ao fracaso cos que
Davila e polo seu partner in crime, o múé sinxelo identificarse». E é que,
sico e actor Brais Iriarte. Dentro
moitas veces, o mellor dos especdo programa Vigocultura 2022
táculos acontece tras o pano.
para esta nova temporada escénica
do Auditorio Municipal, Os «negrolas» presentan unha divertida
proposta familiar onde o slapstick,
Data e hora: domingo 16, ás 18:00 h.
Ernesto IS
a música ao vivo, o mimo e a inLugar: Auditorio Municipal do Concello.
Escritor
Entradas: 5,00 €.
teracción co público fan as delicias
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música ao vivo
IDopplerI

IRebullónI

Rúa de Martín Codax, 21

Avenida do Rebullón, 23. Tameiga, Mos

Venturi
Venres 28 // 21:30 h // 10,00 € / 15,00 €

Gentil Faryna
Venres 7 // 22:00 h // gratis

Victor Rutty, Rober del Pyro e Dj Kaef
Sábado 29 // 12,00 € / 15,00 €

Fernando Barroso Banda
Sábado 8 // 21:00 h // 10,00 € / 12,00 €
The Swinging Flamingos
Sábado 15 // 20:30 h // 15,00 €

IKominskYI

Putan Club Lamprea Explosiva
Venres 21 // 22:00 h // 8,00 € / 10,00 €

Rúa dos Irmandiños, 3

Zeca Eliseu Matos
Sábado 22 // 21:00 h // 6,00 € /8,00 €

Mondo Podre Schwarzenegger
The Conspiracy
Sábado 1 // 20:30 h // 8,00 € / 10,00 €
Concerto de Adiós Manuel
Venres 7 // 21:30 h // 5,00 €

IRougeI
Rúa de Pontevedra, 4

Concerto de Kate Clover
Xoves 13 // 22,00 h // 10,00 €

Anier La Huerita
Sábado 29 // 21:30 h

Meigha Show: Saber e cantar
Venres 21 // 22:00 h

Anier, que vén sendo «reina» escrito ao revés,
é o nome artístico de Melina Altés. É unha
barcelonesa artista de hip-hop que destaca pola
habilidade que ten de facer fluír con agresividade rimas concisas con ritmos rápidos e sen
retrouso. La Huerita é unha das novas promesas da música rap galaica.

Concerto de Katovit
Sábado 22 // 21:30 h // 5,00 €
Concerto de Brian Brody
Martes 25 // 22:00 h
Concerto de Audra
Sábado 29 // 21:30 h

Sanny Caster

Todos os domingos Jam de diferentes estilos.

IO Lar das Artes I
Rúa das Ribelas, 60, baixo esquerda

IMolotovI

Eladio e Uka
Domingo 9 // 12:30 h // Gratis
Reservas no 639 45 51 02

Travesía de Santiago de Vigo, 1
La Pirula
Sábado 8 // 22:00 h e 01:00 h // 8,00 € / 5,00 €
Iván Cano e James Gabarres
Venres 14 // 21:00 h // 11,00 €

IVitruviaI
Praza de Compostela, 5

Izaro e Aniversario Bangarang
Sábado 15 // 21:30 h e 00:30 h // 15,00 €
Overdose Club "Especial Samaín Jägermeister" con La Elite Kaixo e artistas
por confirmar
Luns 31 // 00:00 h // 7,00 €

Abe Rábade
Xoves 6 // 21:00 h // 12,00 € / 6,00 €
"Lecuona, el color de Cuba" e poesía
de Nicolás Guillén
Xoves 20 // 21:00 h // 12,00 €
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REPORTAXE

Ciencia punteira
que sae á rúa
cabezas curiosas que se queiran adentrar
nun auténtico laboratorio, teñen a oportunidade de facelo nos corredoiros deste
edificio o venres 14. Cóntanos o director do CINBIO (cofinanciado con fondos
FEDER), Miguel Correa, que a experiencia foi moi gratificante en edicións pasadas: «A xente sorprendíase ao saber da
relevancia do centro; foi unha experiencia
moi enriquecedora e divertida». Ademais
de explicar os proxectos aos que se dedican, os membros do equipo investigador
dispoñen dunha serie de pasatempos para
facer máis amena a visita. Os participantes
destas xornadas poden ver como os científicos e científicas investigan o ADN para,
por exemplo, avanzar no diagnóstico de

NO ALTO DE MARCOSENDE, eríxese
o Centro de Investigacións CINBIO, cuxo
edificio pode que pase desapercibido no
medio do complexo universitario, mais
abrangue un equipo que compite a nivel
mundial na investigación de nanomateriais e biomedicina. Este mes, o persoal
investigador deste centro sae á rúa para
que poidamos coñecer de primeira man o
que alí dentro se cociña. Ademais, aquelas
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enfermidades raras. Neste centro tamén
se desenvolveron sensores para o cancro,
porque un dos obxectivos principais que
teñen estes investigadores é crear sinerxías entre os ámbitos en que traballan. Tal
como explica Correa: «Os nanocatalizadores, que serven para desenvolver novas
fontes de enerxía, para producir metanol
ou hidróxeno, estámolos empregando
tamén na biomedicina, pois teñen efecto
en certas terapias de tumores ou terapias de
diagnóstico». E subliña: «A investigación é
necesaria para estar onde estamos». A ansia
por investigar foi a que levou a varios grupos de científicos a unirse hai unha década
na procura de financiamento para crear un
centro que hoxe en día é todo un referente.

TALLERES DIVULGATIVOS
EN INSTITUTOS
Desde a última semana de setembro, organízanse obradoiros científicos en dez institutos públicos para achegar a disciplina científica ás aulas de secundaria.

DIVULGACIÓN CIENTÍFICA
PARA MAIORES DE 65 ANOS
Luns 3, martes 4 e venres 7

Obradoiros para achegar a investigación
ás persoas en idade de xubilación, dándolle
especial importancia á ciencia adaptada ao
autocoidado. Inscricións: cinbio@uvigo.es
ou 644 67 45 33.

CIENCIA NA RÚA
Venres 7, das 16:30 ás 20:30 h

O persoal do CINBIO dispón dunha carpa
diante do MARCO, na rúa do Príncipe, para
informar sobre o centro e ofrecer pasatempos, tales como unha pequena xincana científica ou xogos de preguntas e respostas, con
diferentes agasallos como premio.

XORNADA DE PORTAS
ABERTAS
Venres 14, pola tarde

Arredor de 70 persoas de todas as idades
poden visitar os diferentes laboratorios e
participar en experimentos organizados
polo equipo investigador. A visita inclúe un
pequeno catering e unha xincana científica.
Para participar é necesario inscribirse a través da web cinbio.es/cienciaconcdecinbio.
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DELEITE LITERARIO
Reconstruír os contos de fadas

As nenas necesitan outros modelos en que verse reflectidas, alén de fadas e
princesas. Por iso é importante atopar historias que reivindiquen mulleres
aventureiras e que leven a independencia no ADN. Donas de nós, que mereceu
o 10.º premio Meiga Moira, é un libro desde o que Ánxela Gracián aproveita para atravesar moitos teitos: a fórmula escollida é o teatro. A historia
reconstrúe os contos de fadas tradicionais, pero coa característica de que aquí
o amor non é a salvación das mulleres, senón que se ofrece a posibilidade de
que sexan quen queiran ser.
Título: Donas de nós Autora: Ánxela Gracián Editorial: Baía Extensión: 91 páxinas

Reivindicar a fala da Costa da Morte

«A soidade da area./ A soidade do faro./ A soidade do con», son algúns dos
versos que atopamos no recente poemario Atlántico Norte, chamádeme Ismael.
Trátase dunha proposta que fala de sentimentos tan universais como o amor
ou a soidade. O poeta do mar Xosé Iglesias leva moitos anos traballando
como patrón de pesca e mariñeiro, ao tempo que compón estrofas que son
unha defensa e, asemade, unha queixa ante ese mar que tanto nos dá, pero que
tamén nos quita moito. O poeta de Cee fala aquí da sensación de constante
despedida que embarga as persoas que pasan a vida entre a terra e o mar.
Título: Atlántico Norte, chamádeme Ismael Autor: Xosé Iglesias Editorial: Caldeirón
Extensión: 74 páxinas
A invisibilidade das escritoras galegas

A lectura consegue iluminar cando a esperanza se esvae. Esa é a mensaxe que
queda cando acabamos de ler A ladroa da biblioteca de Meirás, obra coa que Eva
Mejuto quedou finalista do 13.ª edición do Premio Jules Verne de Literatura
Xuvenil. Nesta novel, fálase da lectura como bálsamo e baluarte dun mundo
mellor, mais tamén dunha época tan escura como a do franquismo. Estamos
ante dunha obra que logra facernos sentir rabia e, ao tempo, esperanza, escrita
dun xeito moi ameno que nos leva a aprender e a reflexionar sobre cuestións
latentes como a diversidade afectivo-sexual.
Título: A ladroa da biblioteca de Meirás Autora: Eva Mejuto Editorial: Xerais
Extensión: 199 páxinas

Tensi GESTEIRA
#PuroDeleite

Xornalista
e crítica literaria
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os bos é facelos felices».
«O mellor xeito para facer nen
Oscar Wilde

Gorida familiar

A partir deste mes, Mapis inicia un programa de actividades infantís e familiares que
abarca diferentes ámbitos da educación, da
maternidade, e do lecer infantil; nas redes
sociais podemos consultar o calendario
con todos os obradoiros. Tamén estes días
celebran a Feira do Bebé, con descontos en
tódolos produtos da tenda ata o sábado 22.
Ademais de aprender divertíndonos, con
Paula podemos pasar tempo de calidade
cos nosos pequerrechos, aproveitando a ocasión para educar, para
inculcar valores, para fomentar a
comunicación e para fortalecermos os vencellos.

Ao entrar en MAPIS recíbenos o gran
sorriso de Paula, cuxos coñecementos en
puericultura, unidos á amabilidade, fixeron
que en poucos meses esta tenda se afianzase. Aquí atopamos xoguetes educativos
e utensilios respectuosos. Pero unha das
cousas que fan destacar este local é que,
ademais de tenda, é un espazo familiar no que podemos resolver con
total confianza calquera dúbida
que teñamos e onde se organizan
actividades formativas; grandes e
pequenos poden compartir o tempo de lecer, creando lazos de unión
LOURDES TOMÉ
namentres que tratan diferentes
Educadora
infantil
aspectos da crianza.
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Rúa de Pizarro, 47 | 629 60 21 97
@mapis.vigo

tos para pequerrechos en Vigo
es consultar estes e outros even

Na axenda de amovida.gal pod

CIRCLASSICA:
EL SUEÑO DE MILIKI
Unha noite, o pequeno Miliki
escribe o seu desexo de
ser pallaso nun libro máxico,
cuxo poder é tan forte que
fai o soño realidade: acróbatas, malabaristas, músicos e trapecistas empezan
a aparecer por todas as
partes. Entre eles, destacan dous tipos requetefinos: Don Pepito e Don José.
Estamos ante o proxecto
máis íntimo e persoal do polifacético Emilio Aragón.
Data e hora: do xoves 6 ao domingo
9, en diferentes horarios // Lugar:
Teatro Afundación // Prezo: desde
17,50 € // Idade recomendada: todas.

IX FESTA DA RECOLLEITA & MAGOSTO
O colectivo Malaherba volve organizar a andaina de carrexo do millo (17:00) que remata nuna esfollada amenizada coa música da Banda de Gaitas Atlántida (18:30).
A ocasión convértese nunha festa, contando este ano co
punk infantil de Brais das Hortas & Peter Punk (19:30),
reparto de castañas asadas (20:00) e os concertos de
O’Leo (21:00) e Storrentos (22:00).
Data e hora: sábado 8 ás 17:00 h // Lugar: Matamá // Prezo: gratis // Idade
recomendada: todas.

AS AVENTURAS DO PRÍNCIPE ACHMED
Pequeclassics musica en directo a primeira longametraxe
de animación que se conserva na historia. As sombras chinesas achégannos unha aventura lendaria, feita a base de
recortes de cartón e láminas finas de chumbo colocadas
estratexicamente baixo o prisma dunha cámara.
Data e hora: sábado 29, ás 19:00 h // Lugar: Cine Teatro Salesianos // Prezo:
5,00 € // Idade recomendada: a partir do 6 anos // Duración: 65 minutos.

A HORA DOS CONTOS
A maleta da avoa é un espectáculo de contos e lendas
tradicionais galegas co que
Raquel Queizás, mediante
bonecos e monicreques, nos
descubre os tesouros e as
memorias que tras este título se agochan.
Data e hora: venres 7, ás 18:00 h //
Lugar: Biblioteca Pública Xosé Neira
Vilas // Prezo: gratis // Idade recomendada: de 3 anos en diante //
Duración: 60 minutos .

HUGO
Ser diferentes fainos grandes. Con esta premisa, a compañía teatral Os Naufragos preséntanos a Hugo (Jimmy
Núñez), que devece polos avións e toca o piano. Acotío
recibe a visita de Laia (María Roja), que é moi falangueira
e é afeccionada ás plantas. El é un neno con trastorno de
espectro autista (TEA) que fala da empatía, da necesidade
de comunicarnos e do valor das diferenzas.
Data e hora: domingo 30, ás 18:00 h // Lugar: Auditorio Municipal // Prezo:
5,00 € // Idade recomendada: a partir dos 4 anos // Duración: 40 minutos //
Venda de entradas: giglon.com/gl
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Inglés
desde o berce
Sen lugar a dúbidas, un dos centros referentes da nosa área para afianzar os cativos na fala do inglés é KIDS&US.
A metodoloxía que emprega a escola segue
a secuencia de oír, falar, ler e escribir; de
modo que os rapaces acaban comunicándose cos seus iguais case sen dificultade,
de xeito natural e espontáneo. As clases,
que se realizan unha vez por semana, están
distribuídas por idades (e non por niveis), o
que permite que as temáticas vaian acordes
cos seus gustos e coa mentalidade propia
do seu tempo. Os materiais que se empregan non son aqueles cadernos tan aburridos das academias, senón que se trata de
libros con personaxes rechamantes.

Xogo tribal
e forestal
Especialmente na primeira infancia, o xogo
non é un pasatempo, senón unha necesidade, pois é a maneira en que os pequenos descobren o mundo que os rodea. Por este motivo, recoméndase que fagan activades non
dirixidas, como as que leva a cabo a TRIBOI

FORESTA.

Contan con dous centros que se poden visitar sen compromiso para coñecer de preto
como traballan. Escaneándo o código QR
podemos anotarnos nunha clase de proba
gratuíta.

Rúa de Xirona, 8 | Rúa de Urzáiz, 108
986 95 16 98 | 699 88 83 82 | 628 17 89 92
vigo.independencia@kidsandus.es
vigo.urzaiz@kidsandus.es

Estamos ante un bosque-escola que acolle
cativos dos 3 aos 6 anos polas mañás; nas
tardes dos mércores, a rapazada de máis
de 3 anos anos ten a posibilidade de explorar libremente a natureza durante máis
de dúas horas. Nas sesións vespertinas de
Tribo Foresta desenvólvense unha chea de
actividades, tales como a construción de
cabanas no bosque, traballos na horta, exploración con elementos naturais, busca de
flora e fauna…
A autoestima, a confianza, a creatividade,
a empatía, ou o respecto son algunhas das
fortalezas que se adquiren neste espazo.
Os pequerrechos séntense motivados e
capaces, engraxando o motor para seguir
adiante en todos os aspectos da vida.
Mércores de 16:30 h a 19:00 h
Salgueiro, 36 (Vincios, Gondomar)
espacioforesta@gmail.com | espacioforesta.com
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TENDENCIAS

O PAPEL
DUN BO EQUIPO

Aínda que o inicio do curso é algo máis
Un equipo xuvenil e inquieto, con ganas
propio do mes pasado, é posible que aínde darlle unha volta á papelería convenda teñamos pendente facernos con algún
cional, prosegue a aventura que en 1986
caderno, con ese arquivador tan especial
iniciaron amigos cheos de ganas de emque buscamos ou esa axenda ou diario
prender e crear. Tiñan claro que querían
que nos anime a iniciar un proxecto novo.
converterse en fabricantes dunha marca
Recomendamos botar un ollo a dous dos
propia, tratando de ofrecer un prezo raprodutos estrela de Carchivo: os planificazoable para os consumidores e apostar por
dores e os cadernos con discos intercamunha estratexia de diferenciación en que
biables. Este sistema de encadernación de
a calidade e o deseño fosen aspectos cladiscos, tan cómodo como orixinal, permite
ve. Os inicios foron duros, pero entre os
que todas as follas e complementos sexan
tres lograron sacar adiante a idea; así nafacilmente substituíbles, adaptándose e faceu CARCHIVO, unha palabra formada
cendo que os límites das ideas que
pola suma doutras dúas, en casteteñamos se estendanse ata o infilán, carpeta e archivo; unha marca
nito.
de papelería con selo vigués que
aposta polas formas dinámicas, as
Apostemos pola escritura á man,
cores vivas e a atemporalidade nos
emprendamos desde cero plasprodutos, que podemos atopar en
ESTELA GÓMEZ
mando as ideas sobre o papel bomoitas papelerías da cidade ou coCorrectora literaria
e redactora de contidos
tando man de Carchivo.
ñecer na web carchivo.com.
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SON DA CIDADE

ÓSCAR AVENDAÑO:
PROFESIONAL, MOI PROFESIONAL
Multiinstrumentista e cantante máis que
solvente, destaca pola súa habilidade compositiva en xéneros de cadencia rock e folk.
Tras fundar Raindogs e Foggy Mental
Breakdown, de moita sona a mediados
dos anos noventa, e militar noutras como
Brandel Mosca e Anita Steinberg, a chegada do novo século tiña unha gran sorpresa
preparada para el: entrar na mítica banda
Siniestro Total. Vinte anos despois é o
baixista máis lonxevo da súa historia. Polas
mesmas datas, o músico do Calvario tamén
formou a banda de folk experimental ou
swing espacial Trem Fantasma. Unha década máis adiante, «Pelda», como se coñece
na escena local, iniciou unha moi interesante carreira en solitario, xa sexa acompañado

por Los Profesionales, Reposado, Los
Míticos GT’s ou La Banda Fantasma.
Outras agrupacións nas que se deixou ver
son Los Casanovas, Los Naipes, MC4,
The Bible Belt ou The Bo Derek’s, o seu
proxecto actual máis activo, salvaxe e ácido.

Este fragmento pertence ao libro Son da cidade (Galaxia, 2022), con textos de Pablo Vázquez e ilustracións de Denis Carballás.
Escanea o código QR e consigue un exemplar!
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as túas movidas

LOLA PENEIRA

LOLA PENEIRA
@lolapeneira

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