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 Vinte anos do Nunca Máis 
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 Ligazóns 
Para máis información, preme nas liga-

zóns dos termos subliñados en vermello.

 SUMARIO 
Cada elemento do sumario leva á súa páxi-

na correspondente.

 botóns 
Localizados nos bordos das páxinas, pre-

me os botóns para ampliar a información, 

comprar entradas, ver contido audiovi-

sual, volver ao sumario…

 barra superior 
Sempre vas poder volver ao inicio dun 

contido de varias páxinas premendo na 

barra superior.

 Zonas interactivas 
Navega polas páxinas na procura das zo-

nas interactivas (fotografías, biografías 

dos colaboradores, páxinas web, iconas de 

redes sociais, logotipos…).

navega pola revista interactiva



sumario

Revista A Movida  |  Volume 5 (9), novembro de 2022

Edición: Tamara Novoa  |  Redacción: Xosé María Álvarez Cáccamo, Paula Cermeño, Irene Garrido Patón, Tensi Gesteira, 
Estela Gómez, Juan Teixeira, Lourdes Tomé, Pablo Vázquez Varela  |  Fotografía: Felipe Carnoto, Paula Cermeño, Juan 
Teixeira, Pablo Vázquez  |  Deseño e maquetaxe: Rubén González  |  Deseño web: Beatriz Barros  |  Mercadotecnia: 
Tatiana Rodríguez e Lourdes Tomé  |  Revisión de textos: Uxío Couto

Edita: A Movida Cultural S.L.

Impreso por Imprenta Feito S.L.  |  Depósito legal: VG 741-2018  |  Exemplar gratuíto. Prohibida a súa venda

 @amovidavigo  |  amovida.gal

A Movida non se responsabiliza das opinións expresadas nos contidos desta revista, nin de calquera mudanza nos eventos que nas sucesivas páxinas se anuncian.

Se queres recibir a revista na casa, subscríbete na web: amovida.gal/subscricion-revista

MARÍA VÁZQUEZ
PÁX. 7 

CALIDADE 
E TRADICIÓN 
DE PROXIMIDADE

PÁX. 29 

PAPO’S XA É MAIOR
PÁX. 16 VINTE ANOS 

DO NUNCA MÁIS

PÁX. 21

UNHA TEMPORADA 
PARA DESCUBRIR 
E APRENDER

PÁX. 25

DELEITE LITERARIO
PÁX. 15

OUTRAS MOVIDAS
PÁX. 17

LOCAIS RECOMENDADOS
PÁX. 19

A REDE SOMOS NÓS
PÁX. 27 

UN MAR NUNHA MAN
PÁX. 28 

DESDE O REFUXIO: NAGO
PÁX. 30

INFANCIA AO DEREITO
PÁX. 33

AXENDA A MOVIDIÑA
PÁX. 34

MARYLAND: 
RESPLANDOR RETOCIDOS

PÁX. 35

MÚSICAO AO VIVO
PÁX. 31

EDITORIAL
PÁX. 5

OLLO AO DATO
PÁX. 6

VACAS E SURFEIROS
PÁX. 11

VIGO, CIDADE DE COR: 
MAZ

PÁX. 13

AS TÚAS MOVIDAS
PÁX. 36

4 i NOVEMBRO 2022

https://www.instagram.com/amovidavigo/
https://twitter.com/amovidavigo
https://www.facebook.com/amovidavigo
https://amovida.gal
http://amovida.gal/subscricion-revista
https://amovida.gal/quen-somos/


Nin era martes nin fixo falta embarcar: a mala sorte veu a bordo.

Un día de santos en que nos decidiu visitar o demo.

Novembro volveuse aínda máis escuro daquela.

Catástrofe ecolóxica de carácter histórico.

Anegados pola marea negra.

Marea branca de voluntarios.

Á distorsión dos feitos, indignación social.

Indignación dun pobo mobilizado contra a burla política.

Sentimentos e razóns que convén lembrar agora, vinte anos despois.

editorial



ollo ao dato

DESPOIS DUNHA LONGA TEMPO-
RADA, o mes pasado volveu un clásico da 
parroquia de Santo André de Comesaña, 
o Bar Casa Darío (camiño da Toxeira, 1). 
Un deses locais dos de toda a vida, de boa 
comida caseira e especializado en viños e 
tapas. Coma na casa, en ningures.

V GALA SOLIDARIA BICOS DE 
PAPEL no Teatro Salesianos, o sábado 5 
das 17:30 ás 20:30 h, con sorteos e músi-
ca para todas as idades coas actuacións de 
The Liar Papers, Chungo Pastel, Mago 

Marco e Argonat Band. Todo o diñeiro 
recadado está destinado a financiar a ac-
tividade da asociación organizadora, que 
desde o 2017 se dedica á infancia tocada 
polo cancro.

CONTINÚA O CICLO O surrealismo de 

Saramago no cinema, co gallo do centenario 
de José Saramago. O sábado 5, Francisco 

Castro presenta José e Pilar (Miguel 
Gonçalves Mendes, 2011); o sábado 12, 
Severiano Casalderrey dá pé a sete cur-
tametraxes; o sábado 19, Xosé Nogueira 
introduce Blindness (Fernando Meirelles, 
2008). Ás 19:30 h, no MARCO, en versión 
orixinal con subtítulos en castelán.

O 13 de novembro de 2002, coincidindo en 
data co naufraxio do Prestige, inaugurábase 
o Museo de Arte Contemporánea de Vigo 
(MARCO), ocupando o edificio que nou-
trora foi a sede municipal dos xulgados e 
do cárcere. A dirección da entidade correu 
a cargo de Carlota Álvarez Basso duran-
te o primeiro trienio, sendo substituída por 
Iñaki Martínez Antelo en novembro de 
2005. Desde primeiros de 2019, o director é 
Miguel Fernández-Cid.

EFEMÉRIDE

E
l
i
s
a
r
d

o
j
m

2

Chungo Pastel
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VIGUESA DO MES
TEXTO: Tamara NOVOA fotos: PABLO VÁZQUEZ

María Vázquez

Marchei a Madrid para estudar interpreta-
ción como complemento da danza, alguén 
coñecía á directora de casting da serie e 
presenteime. Chamoume tempo despois 
para facer un papel dunha personaxe que 
saía nuns capítulos. Foi unha sorpresa e 
unha boa oportunidade, pero paseino fatal. 
Eu estaba afeita a facer balé e teatro, e isto 
pareceume dificilísimo; nunca pensei que 
me dedicaría ao audiovisual porque me pa-
receu algo superacoutado.

E ao final…

Nos exames de balé eu aprobaba a materia 
de Técnica cun suficiente e a de Expresión 
cun sobresaliente; non era moi consciente 
de que igual iso quería dicir algo, pero can-
do me empecei a meter en Teatro decatei-
me de que iso era o meu.

Despois viñeron moitísimos títulos, 

como Códice, Augasquentes, Fariña, Quen 

a ferro mata, Cuñados… Queda algo de 

todos eses papeis en ti?

Non é que quede algo, senón máis ben que 
eu poño algo de min no momento en que 
asumo o papel; algo que nunha primeira 
lectura nin coñezo de min mesma. Penso 
que todos temos moitísimas cousas que 

MARÍA RODRÍGUEZ VÁZQUEZ 

(Vigo, 1979) naceu na nosa cidade, pero ten 

o corazón dividido: tamén viviu en Ourense, 

a familia é de Carballedo e na actualidade 

vive en Santiago. O que si ten claro é que é 

galega ao 100 %, e así o manifesta cun amplo 

sorriso. Ten unha extensa nómina de perso-

naxes interpretadas en cine, teatro e televisión. 

Profesionalmente está vivindo un momento 

doce con varios traballos en marcha, como a 

serie Apagón.

Dixeches nunha entrevista recente 

que ser actriz é unha maneira de vivir.

Nesta profesión non hai rutinas nin hora-
rios, e iso condiciona moito a vida; son moi 
nómade: unha semana estou en Santiago, 
á outra vou a Madrid, logo teño que ir a 
Barcelona… Ademais paso moito tempo 
observando a vida e a xente para alimen-
tar o propio traballo e tamén traballando 
comigo mesma e iso todo faime medrar 
como persoa. Por iso sempre digo que o 
traballo me alimenta a vida e a vida me ali-
menta o traballo. Non os podería separar.

O teu primeiro papel na televisión foi 

na serie de Telecinco Al salir de clase. 

Como se presentou esa oportunidade?

Actriz

«COMO FACEMOS COUSAS ARTÍSTICAS 
PARECE QUE AOS ACTORES NON 

NOS IMPORTA ANDAR ACHUCHADOS»
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non botamos fóra. Algunhas desas cousas 
quedan en min porque son aprendizaxes.

Con Mataharis recibiches varios 

premios e estiveches nomeada aos 

Premios Goya. Foi un punto de in-

flexión para ti?

Penso que foi guai que este recoñecemento 
non chegase ao principio porque desfrutei 
moito dese momento, pero sempre cos pés 
na terra, eu xa sabía que isto era unha ca-
rreira de fondo. A min cambioume bastan-
te a vida esa película, pero máis no aspecto 
persoal. Para a personaxe que interpretei 
aí, todo na vida era o traballo e, á medi-
da en que avanza a trama, vai reparando 
en que non todo é traballar. Iso deixoume 
moi tocada. Despois dese choio, fixen un 
alto no camiño, casei, quedei embaraza-
da… Decidín cultivar un pouco máis a vida 
persoal.

Protagonizas o último episodio da se-

rie de Movistar Plus+ Apagón, no que 

a túa personaxe foxe ao campo para se 

refuxiar do caos urbano.

Si, conta a historia dunha muller que deixou 
o campo, onde tiña as raíces, para marchar 
a cidade e logo ten que volver por mor do 
grande apagamento que orixina a trama da 
serie. Un proceso que resulta traumático ao 
primeiro, non lle apetece estar alí e séntese 
insegura. Pero, pouco a pouco, vaise ami-
gando co pasado, dándose conta de que o 
campo é unha posibilidade para vivir. Alí 
dá cuns inmigrantes aos que de entrada 
mira con receo por prexuízos, pero ao final 
pasan a cooperar e conformar unha familia. 

Iso gústame moito do episodio, a mensaxe 
de que hai futuro se cooperamos.

Hai unha escena da serie na que os in-

migrantes contan como chegaron a 

España, e teño entendido que son tes-

temuñas reais.

O director Isaki Lacuesta roda así; gús-
talle moito meterse no set, esconderse, e 
vai dicindo cousas. O curioso desta escena 
é que eu non sabía nada da vida real destas 
persoas, Isaki esperou a que establecése-
mos unha relación para gravala. El foime 
dicindo que lles preguntase polo pasado, e 
foi flipante por como naturalizaban cousas 
que para min eran impensables. Fíxome 
reflexionar moito sobre o descoñecemento 
que temos sobre a migración, dos medos e 
prexuízos que hai porque nin nos coñece-
mos nin damos oportunidade de facelo.

Establecendo un paralelismo coa per-

sonaxe, ti viviches en Madrid e decidi-

ches volver á orixe.

Como dixo Marta Pazos, desde a periferia 
podemos contar historias e saír ao mundo. 
Hoxe en día, as distancias non son as de 
noutrora e podo vivir en Galicia e ir tra-
ballar a outros sitios. Pero é que ademais, 
aquí hai moito traballo e interésanme moi-
to as cousas que se están facendo aquí. Non 
fai falta telo todo centralizado en Madrid.

A pesar de estar en Madrid, nunca te 

arredaches de Galicia nin do compro-

miso coa lingua.

Eu tiña normalizado o feito de que a 
miña familia, galegofalantes emigrados 
a Vigo, nos criou en castelán por pensar 
que iso sería o mellor para nós. Non re-
flexionei sobre iso ata o momento de ser 
nai, e quixen rachar con eses prexuízos. 
Penso que é xusto ao revés: se os meus 
fillos son criados en galego, van ter máis 
oportunidades porque é unha lingua que 

«Nunca pensei que me 
dedicaría ao audiovisual»
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«De Apagón, gústame 
a mensaxe de que hai futuro 

se cooperamos»

mulleres dunha conserveira, porque a 
Álvaro tamén lle gusta mesturar actores 
con non actores, e axudáronme moito a 
ambientarme no mundo delas e fixemos 
bo xugo, aínda temos relación. Teño moi-
tas ganas de que se estree a película; foi un 
traballo duro, pero moi gratificante.

Percibes que o audiovisual galego está 

a atravesar un bo momento?

Eu creo que si, pero xa non é que o diga eu, 
é que arrasa nos festivais internacionais. 
Están Xacio Baño, Jaione Camborda, 
Eloy Domínguez Serén, Lois Patiño… 
Hai moitísima xente dirixindo con moito 
talento que está triunfando fóra. O que fai 
falta son máis apoios para despegar, para 
facer máis e mellor, e non andar sempre 
achuchados. Parece que, como facemos 
cousas artísticas que nos gustan, pois 
que non nos importa andar apurados, 
pero queremos traballar en condicións. 
Ademais, a cultura é moi importante para 
facer país.

O corpo aberto, Santo ou Honeymoon son 

algúns dos traballos recentes. Estás a 

vivir ti tamén un momento dourado?

A verdade é que si, e iso que eu pensaba 
que ía ser facer os corenta e deixar de tra-
ballar, pois iso é o que lles pasa a moitas 
mulleres neste sector. Pero sigo cos pés na 
terra, xa que son consciente de que non é 
o normal nesta idade, así que gozo do mo-
mento, pero intentando manter a mente 
en cousas que eu poida crear ou e facer por 
se a cousa para.

dominarán a máis. Ademais de que é a raíz 
de seu, a identidade propia. Decateime de 
que se non criaba os fillos en galego, o ga-
lego desaparecería da miña familia.

O ano que vén estrease a longametraxe 

Matria. Como foi a rodaxe co director 

vigués Álvaro Gago?

Foi un traballo chulísimo, pero duro. 
Tiven que aprender o acento da zona de 
Vilanova, polo que tiven tres meses po-
tentes de inmersión; traballei moito coas 
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STREET PHOTO

Fotógrafo documental

FELIPE 
CARNOTTO

VACAS E SURFEIROS

O país das vacas tamén o é da boa onda. 
Hai vinte anos, anos o negror cegou todo isto.



https://www.depo.gal/mulleres-en-accion-violencia-zero
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GRAFFITI

VIGO, CIDADE DE COR: 
MAZ

de quererse manter á marxe desta tolemia 
que é a sociedade en que vivimos; observar 
e intentar comprender desde a marxe este 
desenvolvemento imparable e suicida —
aínda que isto é unha opinión persoal non 
verificada—.

O que está claro é que Maz emprega a arte 
como medio de expresión persoal e re-
flexión crítica, establecendo unha relación 
entre a paisaxe que habita o ser humano e 
as relacións socioeconómicas, o que con-
figura unha relación tóxica na que o me-
dio ambiente é vítima e o home é agresor. 
Como exemplo evidente e próximo, temos 
a peor traxedia ecolóxica da nosa historia, 
aquela acontecida o 13 de novembro de 
2002, bautizada cun nome que aínda nos 
revolve o estómago: Prestige.

Pero tampouco fai falta ir ata desastres 
tan palpables. O capitalismo é un mons-
tro de mil cabezas que se manifesta dos 
xeitos máis variados, e Maz busca retratar 
aqueles nos que a industrialización devora 
a natureza. Como sucede en moitas zonas 
da nosa cidade, onde espazos naturais fer-
mosos e imprescindibles para a biodiver-
sidade foron subtraídos polo home para 
continuar cun proceso de crecemento 
económico presuntamente infindo, leván-

donos a múltiples paradoxos. Para 
mostra, o mural que hoxe comen-
tamos e a cita do autor ao respec-
to: «Mesturar a area da praia con 
cemento e levantar paredes nas 
que poder pintar praias que nos 
lembren paisaxes que sepultou o 
cemento».

Buscando información na Rede sobre o 
artista do que aquí falamos non atopamos 
máis que datos moi xenéricos, 
como que estudou Belas Artes ou 
que actualmente reside en Sober. 
A razón é sinxela: MAZ prefire o 
anonimato, dado que, ademais de 
murais pagados ou con permiso, 
tamén pinta de xeito, digamos, 
alegal. Pode que tamén haxa algo 

Fotógrafo documental 

e xestor cultural

JUAN TEIXEira

https://www.instagram.com/____maz____/


O mural sitúase nas escaleiras de María Berdiales

https://www.girandoporsalas.com/
https://goo.gl/maps/vjZZZ98cJfurnD4F9
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#PuroDeleite

 Fala insular 

A Illa de Ons foi sempre un territorio do que namoraron moitas persoas, unha 
sensación evocada polo propio espazo e tamén pola xente que a habita, que 
posúe un patrimonio inmaterial moi rico: a lingua. Esta foi obxecto de aná-
lise por parte de José Manuel Dopazo nun estudo no que atopamos moitos 
testemuños que lle serviron de base para concluír que a forma de falar dos 
insulares é única, aínda que corre o perigo de desaparecer. O libro, que se 
completa cunha abondosa cantidade de fotos históricas, destaca polo carácter 
divulgativo que ten. 

Título: Até aquí podo contar. A lingua da Illa de Ons  Autor: José Manuel Dopazo 
Entenza  Editorial: Chan da Pólvora  Extensión: 140  páxinas

 Unha contrahistoria de amor 

A obra que vén de publicar a recente editorial Menino Morreu, está escrita 
como unha homenaxe a Compostela e ao país. A autora aproveita para inci-
tar coa lectura a participación activa, pois propón xogos continuos nos que 
convida a reflexionar verbo do amor e do desamor, da memoria ou mesmo 
da creación literaria. Destaca a linguaxe poética a través da que camiñamos 
nunha viaxe sentimental polo espazo, pero tamén polo tempo. Un libro rom-
pedor, tanto no fondo como na forma, que nos fai cuestionarnos se estamos 
perante unha historia de amor.

Título: Nossa concha de retalhos  Autora: Thayane Gaspar Jorge  Editorial: Menino 
Morreu  Extensión: 113 páxinas

DELEITE LITERARIO

Xornalista

e crítica literaria

Tensi GESTEIRA

Título: Algoritmos  Autora: Xavier Queipo  Editorial: Galaxia  Extensión: 167 páxinas

 Caderno de bitácora 

O mundo camiña moi precipitadamente; por iso buscamos a paz e o sosego, 
o pensamento crítico e reflexivo que tanta falta nos fai. Iso é o que pretende 
Xavier Queipo cun libro no que reivindica a soidade e, fuxindo do diario, 
comparte unha serie de anotacións sobre libros, filmes e cancións, que se mes-
turan con debates internos e coas mudanzas sociais experimentadas entre os 
anos 2011 e 2018. Unha obra deliciosa, na que destaca o coidado que pon o 
autor en citar as persoas creadoras, tamén as que habitualmente esquecemos, 
como as tradutoras.

https://chandapolvora.gal/tienda/coleccion-illa-de-ons/ate-aqui-podo-contar-a-lingua-da-illa-de-ons/
https://meninomorreu.com/tenda/nossa-concha-de-retalhos-2/
https://editorialgalaxia.gal/produto/algoritmos/
https://www.deleite.gal/


GASTRO
TEXTO e fotos: PAULA CERMEÑO

Papo’s xa é maior

Recentemente, a empresa viviu varios 
cambios. Pechou os locais que a cadea tiña 
no Centro Comercial Gran Vía, na Cidade 
Universitaria, e na Ramallosa, e abriu un 
novo a pé de praia en Panxón (Nigrán), no 
que habitualmente hai música en directo. 
Este verán pasado, o emblemático local da 
rúa de Venezuela fixo 40 anos e celebrou-
no cun cambio de carácter histórico: o que 
foi descrito como o negocio máis rendible 
de Galicia, por concentrar gran cantidade 
de clientela en 22 metros cadrados, mu-
douse a un local amplo con terraza e unha 
sala interior cunha ducia de mesas e no que 
hai sitio ata para pendurar unha moto da 
parede.

Na carta tamén atopamos sorpresas, pois 
no antigo local non sobraba espazo nin 
para fritir unhas patacas. Entrantes como 
aros de cebola, tequeños ou tiras de polo; 
ensaladas contundentes, hamburguesas 
gourmet e opcións veganas so n algunhas 
das novidades. Os bocatas míticos seguen 
aquí, cun engadido especial chamado Pepe 
1950, pois Óscar quería que, coma súa nai, 
seu pai tamén lle dese nome a un entrepán.

NO VERÁN DE 1982, José Amoedo 

e Lourdes Lusquiños montaron unha 
bocatería nun diminuto local da rúa de 
Venezuela. Fixérono nun momento en 
que os bocadillos estaban de moda e des-
tacaron en imaxinación ao crear empare-
dados con ata dez ingredientes, algo insó-
lito daquela. Á improvisación da cociñeira 
debemos mitos da gastronomía viguesa, 
como o bocata Especial Lourdes, obxecto 
de peregrinación nado coa intención de 
saciar a un cliente lambón, o Súper Lomo 
ou o Maceió. Axiña o negocio colleu sona 
e decidiron abrir tamén todo o día, apro-
veitando o auxe da movida dos oitenta. 
«Abrían ata as cinco da mañá ou ata que se 
acabase o pan», lembra Óscar, un dos fillos 
da parella, que pensa que o éxito do local 
queda patente no eclecticismo da clientela. 
«Era o único lugar de Vigo no que se xun-
taban pijos, punkys e rockabillies», afirma 
cun sorriso. Óscar Amoedo Lusquiños é 
unha voz máis que autorizada, pois acaba 
de poñerse á fronte desta entidade trala 
xubilación de seu pai.

Rúa de Venezuela, 10  |  986 47 03 47 
@bocateriapapos
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OUTRAS MOVIDAS
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Ás 20:00 h // Desde 10,00 €

Candido Pazó recupera o texto de Dario Fo nun-
ha comedia tan disparatada como reflexiva que 
continúa aportando sons que, de xeito máis ou me-
nos directo, reverberan nos muros da actualidade.

 Venres 18 e sábado 19  
 Morte accidental  
 dun anarquista  
 Auditorio do Concello 
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Venres ás 20:00 h; sábado ás 17:00 e ás 21:30 h 
e domingo ás 17:00 h // Desde 43,00 €

Tomando como base a célebre novela The 

Physician, de Noah Gordon, que conta como a 
vida dun rapaz dá unha volta ao descubrir que ten 
nas mans o poder de predicir a morte, chega o mu-
sical máis premiado dos últimos anos

 Venres 11 a domingo 13  
 El Médico, el musical  
 Auditorio Mar de Vigo 

Sábado ás 18:00 e ás 21:00 h 
e domingo ás 17:00 e ás 20:00 h // Desde 18,00 €

O xornalista Nacho Caretero volve unir forzas 
con Tito Asorey e Xosé A. Touriñán para dar 
pé a un espectáculo sobre o mundo do fútbol. A 
través da música e a risa revisamos a parte máis 
espectacular  e escura deste deporte.

 Sábado 12 e domingo 13  
 Recortes, caneos  
 e outras formas de driblar  
 Teatro Afundación 

https://www.giglon.com/todos?idEvent=morte-accidental-dun-anarquista
https://www.teuticket.com/es/ver/el-medico
https://entradas.ataquilla.com/ventaentradas/es/teatro/teatro-afundacion-vigo/14520--recortes-caneos-e-outros-xeitos-de-driblar.html


Ás 20:00 h // Desde 16,00 €

Ás 20:00 h // desde 28,60 €

O cómico malagueño estivo varias veces cun pé no 
outro mundo así que, por se acaso, xa ten a mu-
danza preparada. Ademais, está emperrado en de-
mostrar que está ben rir cando se ten medo, pero 
que nunca hai que terlle medo á risa. Espíritu é un 
espectáculo que vai alén da comedia, pois é unha 
comedia do alén.

O cantante Ian Gillan, vocalista de Deep Purple, 
interpreta xunto a Orquestra Filharmónica de 

Praga algunhas cancións da banda británica e 
versións de temas coñecidos de outras célebres 
bandas.

 Venres 18  
 The Prague Philharmonic  
 Plays Rock  
 IFEVI 

 Sábado 26  
 Santi Rodríguez  
 Teatro Afundación 

D
e
n

i
s
 
C

a
r
b
a
l
l
á
s

Ás 21:30 h // 15,00 €

Concerto co gallo do 10.º aniversario do primeiro 
disco da banda, Wood Mama, gravado á batuta de 

Hendrik Röver, convidado canda o compositor 
Alberto Gregorio, membro do grupo naquel en-
tón, para tocar o álbum completo.

 Venres 25  
 The Soul Jacket  
 Sala Master 

NA AXENDA DE amovida.gal podes consultar estes e outros moitos eventos EN VIGO
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https://entradas.ataquilla.com/ventaentradas/es/humor/teatro-afundacion-vigo/14011--santi-rodriguez-espiritu.html
https://www.ticketmaster.es/search?q=ian+gillan
https://woutick.es/evento/23956/entradas-the-soul-jacket-wood-mama-10-aniversario?busqueda=the%20soul&place=31&date=25-11-2022&time=21:30&showId=31181
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 Para máis info sobre os locais visita  
 amovida.gal/locais-recomendados 

A MORADA / OUTRO CONTO Enrique Macías, 61

A TAPA DO BARRIL López Mora, 63 e Porta do Sol, 42

VITTER, BAR DE COCKTAILS Afonso XIII, 3232

VITRUVIA Praza de Compostela, 531

ALBATROS Peirao de Transatlánticos, s/n3

SAVIA YOGA Bolivia, 2026

PRIMAVERA, BAR Ronda de Don Bosco, 1721

MOLOTOV Santiago de Vigo, 117

O LAR DAS ARTES Ribelas, 6020

SARA GARCÍA PELUQART Couto Piñeiro, 225

ÁRTIKA Beiramar, 1135

SALA KOMINSKY Irmandiños, 324

ROUGE Pontevedra, 423

DOPPLER, SALA Martín Códax, 216

EL MONO VINTAGE BAR Velázquez Moreno, 377

NIKIS GALICIA STYLE
Praza da Pedra, 5 e Porta do Sol, 8

18

NÓS, CERVEXERÍA Palma, 3 e Fisterra, 119

EL TRIGAL, PANADERÍA
Alexandre Bóveda, 1 e A Sede do Celta: Príncipe, 44

8

VAIDHĒ Carral, 730

ÍCARO, PUB Pintor Colmeiro, 310

MERCADO DE TEIS Toural de Abaixo, s/n16

Doutor Cadaval, 219 FLAMINGOS VINTAGE KILO

LA TITA RIVERA Praza de Compostela, 1711

Carral, 1512 LE MARCHÉ DE RACHEL

LIBROURO Eduardo Iglesias, 1213

MÁIS PALÁ Manuel Núñez, 1814

MAPIS Pizarro, 4715

THE MONK PUB Uruguai, 2829

TEATRO ENSALLE Chile, 1528

SR. NILSSON Triunfo, 227

RATALOKA TATTOO Camelias, 2222

WOODTOWN Camelias, 2033

Praza da Constitución, 124 ALTA FIDELIDAD

https://amovida.gal/locais-recomendados/


REPORTAXE
TEXTO: Pablo VÁZQUEz FOTOS: José Luis Abalo

N.E.V.E.R.M.O.R.E. é unha das obras 
de teatro coas que o grupo Chévere está 
a celebrar o  35.º aniversario. Hai máis 
dun ano da estrea, pero outra efeméride, 
neste caso tráxica, fai que a peza estea máis 
vixente que nunca. O 13 de novembro de 
2002 o petroleiro Prestige, un buque mo-
nocasco que contiña 77.000 toneladas de 
fuel pesado, naufragou a 50 quilómetros 
da Costa da Morte, acabando por afundir-
se seis días despois a 130 millas da costa 
(pouco máis de 200 quilómetros). A ma-
rea negra estendeuse por todo o litoral 
galego, chegando a alcanzar as costas de 
Portugal, do País Vasco ou de Francia. 
Esta traxedia medioambiental trouxo con-
sigo outra de carácter político. Comentaba 
o daquela delegado do Goberno en Galicia, 
Arsenio Fernández de Mesa: «Así, a 
ollo, o Prestige verteu unhas 3.000 ou 4.000 
toneladas de petróleo», cando as peritaxes 
falaban de máis de 50.000 toneladas. Vinte 
anos despois, diversas personalidades dos 
eidos da cultura e da información encár-
ganse de que o acontecido non caia no es-
quecemento.

A finais do mes pasado publicouse 
Chapapote, unha obra conxunta asinada por 
unha ducia de algunhas das mellores voces 
do xornalismo galego editada por Libros 
del K.O. A coordinación e a edición correu 
a cargo de Xosé Manuel Pereiro, que este 
mes reedita coa Editorial Galaxia unha re-
visión do libro Prestige. Tal como foi, tal como 

fomos, que asinou hai dez anos. O xornalista 

monfortino lembra que aquel fatídico día 
os titulares estaban ocupados con outra 
triste nova: dúas señoras morreron a causa 
dunha derruba ao caer un guindastre por 
mor de fortes ventos no centro da Coruña; 
o contrapeso da estrutura esnaquizou o 
balcón e as dúas mulleres caeron ao baleiro 
desde un cuarto andar na céntrica rúa Real 
da cidade herculina. Falábase dun barco en 
apuros na nosa costa, «pero barcos en apu-
ros hai unha chea deles», apostila Pereiro.

O vigués Fernando González «Gonzo», 
que traballaba daquela na emisora de 
Radio Nacional de España en Lugo, coinci-
de co devandito compañeiro: «Foi á mañá 
seguinte, ao ver os informativos, cando 
pensei: “hostia, xa estamos nela”. Falaban 
de que o barco estaba a poucas millas da 
costa e que en Muxía cheiraba a gas», re-
corda. Ademais de participar cun capítulo 
no libro Chapapote sobre o tratamento des-
te feito nos medios, preparou dúas repor-
taxes sobre esta temática dentro do pro-
grama de televisión Salvados, en La Sexta, 
previstas para emisión os domingos 6 e 13 
deste mes, coincidindo a segunda entrega 
co aniversario da traxedia.

Deron a volta ao mundo as escenas de cen-
tos de voluntarios chegando ás costas vesti-
dos de branco para saíren delas cubertos de 
negro. Un dos retratistas destas imaxes foi 
o fotógrafo vigués José Luis Abalo, cuxas 
instantáneas se acompañan de escritos da 
man de algún dos nomes máis salientables 

Vinte anos 
do Nunca Máis
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da literatura galega en Prestige. 20 voces, 20 

anos (Galaxia). «As dúas primeiras semanas 
despois do accidente non se me ocorreu 
facer nada sobre iso, xa había imaxes da-
bondo na televisión e nos xornais. Despois 
decateime de que os voluntarios sem-
pre saían como unha masa de xente, e eu 
quixen poñerlles rostro», explica. Realizou 
un total de 624 retratos dunha única toma, 
tendo unha tea negra como pano de fondo, 
en varios puntos de Galicia.

Todos eles destacan unha única cousa boa 
desta catástrofe: o movemento social que 
xurdiu ao abeiro do lema de Nunca Máis. 
«Coa chea de casos de corrupción que hou-
bo sempre, parece mentira que fose unha 
mala xestión, e non un roubo manifesto, 
o que provocase toda esta unión», opina 
Pereiro, que ademais achaca a esta revolu-
ción social o feito de que os votos da dereita 
e da esquerda se equilibrasen por primei-
ra vez na historia democrática de Galicia. 
Gonzo fala dun espertar colectivo: «A re-
volta social colleu por sorpresa aos gober-
nantes. Esquecémonos do que nos separa-
ba para centrarnos nun inimigo común, 
que non se limitaba ao barco, senón que 
se trataba de políticos e algúns medios de 
comunicación». Abalo bota en falta esa co-
hesión a día de hoxe: «Xa non hai Prestige, 
pero están pasando outras moitas cousas 
que necesitarían este tipo de mobilización. 
Esquecemos moi rapidamente», lamenta.

Os tres profesionais plasmaron un mes-
mo feito de xeitos diferentes: a través do 
papel, da televisión ou do carrete foto-
gráfico. Este tipo de situacións ofrecen 
imaxes impresionantes e historias cheas 
de emoción, pero non sempre é fácil che-
gar a elas. No caso de Abalo, non houbo 
ningunha dificultade engadida, pois todos 
os voluntarios agás dous (que declinaron 
a proposta amablemente) accederon a ser 



retratados. «A resposta foi magnífica», re-
memora. Ao ver estas imaxes tanto tempo 
despois, o fotógrafo non pode sentir máis 
que emoción: «Lembro cada momento, 
cada día. Eu vía o esforzo desas persoas 
que cada media hora tiñan que quitar o 
traxe, que arrincalo, porque aquilo estaba 
feito magas».

«Ordenar os recordos foi a dificultade 
máis grande que atopei á hora de escribir 
Prestige. Tal como foi, tal como fomos. Nesta 
revisión manteño o mesmo punto de vis-
ta, pero nestoutros dez anos aconteceron 
moitas cousas, como o xuízo e a sentenza», 
explica Xosé Manuel Pereiro, director e 
cofundador da revista Luzes. Baixo a coor-
dinación de Pereiro estivo Gonzo, que non 
mostrou reparos en redactar un texto sobre 
o aspecto mediático do Prestige: «Houbo 
moita tese de doutoramento e moito tra-
ballo académico sobre esta materia, polo 
que o meu máis ben foi un labor de docu-
mentación e de chamar a compañeiros. Iso 
si, o cabreo ao escribir é o mesmo que hai 
vinte anos», comenta. Porén, a dobre en-
trega de Salvados, que conta na realización 
co tamén vigués Rafa de los Arcos, non 
foi unha tarefa doada: «Pasou o mesmo que 
hai dúas décadas: por parte do Goberno só 
veu falar o ferrolán José Luis López-Sors, 
representante estatal no banco dos acusa-
dos. Nin Mariano Rajoy nin Francisco 

Álvarez-Cascos nin ningún ministro ac-
cederon a participar». Outra das sorpresas 
que atopou o xornalista foi o presunto pa-
samento do capitán do buque, Apostolos  

Mangouras, nado o 30 de novembro de 
1934 en Icaria (Grecia): «Ninguén puido 
demostrar isto con documentación oficial. 
Hai unha sensación rara, como de querer 
seguir ocultando a verdade tras dúas dé-
cadas. O certo é que isto non rematou», 
sentencia Gonzo. Mesmo tanto tempo des-
pois, é difícil non ver todo negro.



AUDIO

Chapapote: la mancha del Prestige, podcast 
de Manu Tornillo (guión) e Manuel Burque 
(locución) (SER Podcast).

Prestige, cuando el mar se quedó mudo, po-
dcast presentado por Ana Pardo de Vera 
e producido por La Máquina Blanda 
Producciones. Catro capítulos emitidos por 
Carne Cruda a partir do venres 11.

Prestige, de Sonora. Documental sonoro 
dispoñible en galego e castelán, estrea o 
martes 8 en sonora.com.

AUDIOVISUAL

Alegría, de Luis Otero (Urco Producións 
e Ecoloxistas en Acción). Presentación en 
Vigo o domingo 13 e proxección na Sala 
Rebullón o venres 18 ás 21 h.

Salvados (temporada 16, programas 8 e 9), 
de Gonzo (presentación) e Rafa de los Arcos 
(realización) (La Sexta). Emisión de senllas 
reportaxes os domingos 6 e 13.

LITERATURA

Cando choraron as Cíes, de Santi Domínguez 
(Editorial Galaxia).

Chapapote, de Xosé Manuel Pereiro (coord.) 
(Libros del K.O.).

Prestige. 20 voces, 20 anos, de José Luis Abalo 
(fotógrafo) e outros (Editorial Galaxia).

Prestige. Tal como foi, tal como fomos (revi-
sión), de Xosé Manuel Pereiro (Editorial 
Galaxia).

TEATRO

N.E.V.E.R.M.O.R.E., de Chévere (Chévere 
e Centro Dramático Nacional). Este mes, 
con funcións do venres 11 ao domingo 13 
en Santiago de Compostela e o sábado 19 en 
Vimianzo.

https://cadenaser.com/podcast/cadena-ser/3365/
https://www.eldiario.es/carnecruda/
https://www.atresplayer.com/lasexta/programas/salvados/
https://www.librosdelko.com/products/chapapote
http://www.grupochevere.eu/80-N-E-V-E-R-M-O-R-E


TEXTO: Pablo VÁZQUEZ

Unha temporada para 
descubrir e aprender

están previstos outros cursos de instala-
ción audiovisual, de cerámica e de colaxe.

DESPOIS DO MARE MÁGNUM de 
plans que tivemos durante o vasto verán 
pasado, hai quen toma a temporada actual 
como un camiño de hibernación cara á 
espera de tempos máis cálidos. Quen faga 
así está a perder unha chea actividades di-
ferentes, coas que descubrir xeitos de crear 
arte, coñecer a propia cidade ou facer ami-
zades novas.

Casa de las Artes Raras 
y Antiguas

Despois de cinco anos de actividade na ga-
lería White Collective a viguesa Sandra 

MG trae unha nova proposta que se cen-
tra na transmisión da arte contemporánea 
a través de diferentes cursos itineran-
tes para persoas maiores de 15 anos. Así 
nace a Casa de las Artes Raras y Antiguas 
(CARA), un proxecto híbrido entre a 
creación contemporánea e as técnicas 
artesanais. Neste primeiro ciclo, a sede 
está fixada no fermoso xardín botánico 
da Fundación Sales, un espazo ideal para 
acoller esta serie de propostas artísticas 
relacionadas coa contorna. Outra das ca-
racterísticas desta iniciativa é que non é 
necesario ter ningún tipo de coñecemento 
previo para se anotar aos obradoiros. Estas 
xornadas teñen lugar un ou dous sábados 
ao mes e inclúen almorzo -para coñe-
cer aos outros participantes-, unha visita 
guiada polo xardín, e os materiais precisos 
para cada curso. Este mes hai un obradoi-
ro de fotografía e para os próximos meses 

UnitedWom

A viguesa María Veiga é unha das tres 
creadoras desta app gratuíta, pioneira no 
Estado, e feita para mulleres. Os obxectivos 
son varios: axudar a tecer redes, facilitar o 
acceso a certas actividades de lecer e dar 
a coñecer negocios da contorna. Dentro 
desta aplicación, dispoñible para Android 
e iOS, a usuaria pode propoñer activida-
des ou sumarse aos plans das demais, que 
poden ser persoas e empresas, e que po-
den ter que ver con actividades deporti-
vas (pádel, sendeirismo…), co coidado da 
mente (mindfulness, ioga, meditación…), 
coa maternidade ou con actividades cultu-
rais e de ocio: «Existen moitas aplicacións 
para ligar, pero non para buscar amizades 
e facer plans xuntas», explica a cofundado-
ra. UnitedWom funciona como punto de 

@casadelasartesrarasyantiguas

actividades para o coco
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https://www.instagram.com/casadelasartesrarasyantiguas/


encontro directo para todas esas mulleres 
que queren mudar a rutina e coñecer xen-
te nun círculo amable e de comunidade. O 
apoio e a unión son alicerces que sustentan 
esta innovadora proposta con selo femini-
no e local.

Vigo Turístico

En 2017, Borja Concheiro converteuse 
no primeiro guía local en realizar sistema-
ticamente free tours na nosa cidade. Este 
tipo de plans, nos que cada asistente paga 
segundo o grao de satisfacción, adoita es-
tar dirixido a turistas, pero este apaixo-
nado pola historia de noso quixo que a 
veciñanza se unise aos paseos. Estas rutas 

descubriron a propios e estraños o ataque 
do corsario Francis Drake no século 
xvii, a historia da arquitectura indiana e 
o patrimonio perdido, a importancia das 
conserveiras, o legado de Jules Verne, 
a magnitude da Reconquista contra os 
franceses ou o noso xeito de celebrar o 
Entroido. A arte urbana, as luces do Nadal 
e os misterios e lendas que agochan as 
nosas rúas son outras das temáticas máis 
populares. O portal Vigo Turístico tamén 
nos ofrece plans náuticos para coñecer a 
ría, as illas da zona ou escapadas a outras 
vilas da contorna. Todas estas rutas, que 
oscilan entre os sete e os dez euros, poden 
organizarse baixo demanda para grupos 
privados, un xeito distinto e divertido de 
percorrer e (re)descubrir Vigo.

654 22 69 94  |  vigoturistico.com 
@vigoturistico

unitedwom.com  |  @unitedwom

https://www.vigoturistico.com/
https://www.instagram.com/vigoturistico/
https://unitedwom.com/
https://www.instagram.com/unitedwom/
https://entradas.ataquilla.com/ventaentradas/es/humor/teatro-afundacion-vigo/14011--santi-rodriguez-espiritu.html
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A REDE 
SOMOS NÓS

no remate da manifestación celebrada en 
Vigo o día 11 de decembro de 2002. Non 
esquecerei nunca o arreguizo de emoción 
e de vertixe que me percorreu o corpo dos 
pés á cabeza e que me ameazou cunha pa-
rálise de silencio no momento en que me 
dispuxen a ler aquel escrito desde o alto da 
plataforma instalada na Porta do Sol, fron-
te a multitude que enchía a praza e as rúas 
de Policarpo Sanz e do Príncipe, mentres 
de lonxe aínda se albiscaba a sombra enor-
me da xente a baixar pola rúa de Urzaiz. 
Comecei declarando: «Hoxe Galiza é unha 
rede do tamaño do mundo, unha irman-
dade popular de mariñeiros en loita con-
tra un monstro descomunal de alcatrán e 
censura, contra unha besta apocalíptica de 
cinismo e brea, cobra cósmica de piche e 
de mentira». E rematei afirmando: «a rede 
somos nós».

Naquela rede vivín, vivimos milleiros de 
cidadáns prendidos de entusiasmo político. 
En Vigo participamos en accións de moi di-
versificada feitura, moitas delas deseñadas 
desde a Plataforma contra a Burla Negra 
—a sección cultural do Nunca Máis—, que 
nos encargou a Xela Arias e a min a or-
ganización dun recital poético integrado 
no programa dos «concertos expansivos», 
un total de 130 actos celebrados en toda 

Galiza o día 1 de febreiro de 2003. 
Foi no Café de Catro a Catro, con 
Manuel Antonio a presidir a re-
volta e os poetas da cidade a teimar 
no tecido da rede combativa e so-
lidaria. Memoria —e soño aínda— 
dunha paixón multitudinaria que 
ninguén nos vai roubar.

Pasaron vinte anos daquel estoupido fan-
tástico de revolta popular que foi chamado 
Nunca Máis. Fica viva a memoria dunha 
paixón colectiva que soñabamos perma-
nente. Desde aquela, a acción das forzas do 
capitalismo non só non cesou no exercicio 
da súa pulsión devoradora senón que mes-
mo intensificou o seu vigor. O Nunca Máis 
foi un soño que non se cumpriu, pero que 
permanece latexante, disposto a reactivar-
se. Ás veces semella que, dun momento 
a outro, imos estoupar definitivamente. 
Sobran motivos. 

O día 5 de decembro de 2002, catro días 
despois da colosal manifestación que nos 
xuntou en Santiago de Compostela a varios 
centos de milleiros de persoas indignadas 
contra o desleixo, o cinismo e a compli-
cidade servil dos gobernantes do Partido 
Popular, publicouse no xornal A Nosa Terra 
un artigo da miña autoría no que declarei 
esta evidencia: «As enchentas do capita-
lismo devorador e salvaxe, único e sen 
matices, sedento de petróleo, famento de 
petrodólares, conclúen de cando en vez na 
sórdida madrugada dun vómito exceden-
te e asasino. Terrorismo de estado, crime 
contra a humanidade perpetrado desde a 
mesa compartida entre empresarios e di-
rixentes políticos da caverna, que son a 
mesma cousa pegañenta, o mesmo 
magma de xofre e alcatrán».

Contra esa cousa pegañenta escri-
bín daquela o texto do manifesto 
que, desde a Plataforma contra a 
Burla Negra, da que formei par-
te, me solicitaron para ser lido 

HISTORIA DUNHA CIDADE

Escritor

Xosé Ma ÁLVAREZ 
CÁCCAMO
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UN MAR 
NUNHA MAN

Para levarmos un anaco de praia 
nunha man que aposte pola de-
fensa da costa, podemos visi-
tar a María a través da conta de 
Instagram @lixo.atelier e pedir-
lle o deseño que máis nos guste. 
Fagamos do lixo algo fermoso.

para darlle valor estético ao tempo que se 
limpan as praias? Así naceu LIXO, unha 
marca que ofrece aneis, colares e penden-
tes feitos á man, de un en un, capturando 
crebas recuperadas das nosas praias nunha 
proposta sólida, que busca darlle unha se-
gunda vida aos residuos para convertelos 
en forma de xoia e recordatorio dun océa-
no limpo.

Moi preto do mar, en Louro, foi onde 
naceu María Candamo. Nese lugar azul 
bañado polo Atlántico é coñecida, grazas 
a súa nai, como «María de Dina». É ese 
anaco de terra mareira o que a inspira para 
crear. Na súa casa sempre se traballou no 
mar, que tamén é fonte de ocio para se 
mergullar nel, pasear pola praia ou pescar. 
Por ese amor á aldea natal, esta familia ten 
o bo costume de limpar cada praia que vi-
sita. O que pode que María non soubese 
cando empezou a practicar ese pequeno 
gran acto é que se acabaría por converter 
na súa dedicación principal.

O proxecto de fin de carreira en Deseño 
de Moda que está a desenvolver María 
está enfocado en darlle unha segunda vida 
a materiais que xa non se poden usar no 
traballo co mar, sempre baixo un 
prisma ético de sostibilidade. Foi 
nun paseo pola praia a finais do 
verán pasado cando María se de-
catou de que o mar arrastra area, 
pedras de cores, cunchas fermo-
sas… pero tamén moito lixo. E por 
que non empregar esa sucidade 

TENDENCIAS

Correctora literaria 

e redactora de contidos

ESTELA GÓMEZ

https://www.instagram.com/lixo.atelier/


TEXTO e fotos: PAULA CERMEÑO

Calidade e tradición 
de proximidade

O xénero é o propio dunha chacinería me-
setaria tradicional: chourizo, lingua curada, 
lombo ibérico, morcilla, morcón, paleta, 
xamón… Un dos produtos máis selectos é 
o lomito, un embutido de presa ibérica «pa-
recido ao lombo, pero dunha calidade supe-
rior», conta Lucía. O máis emblemático é o 
farinato, parecido a unha morcilla e elabora-
do con fariña, manteiga de porco e pemen-
to moído. Sen dúbida, o que máis chama a 
atención dos transeúntes son os bocadillos 
de xamón ibérico e o hornazo —empanada 
castelá de solombo adubado e chourizo—  
que están expostos no escaparate.

O CONFINAMENTO, a distancia social, 
o encarecemento dos transportes, a falta de 
materias primas, os xigantes do comercio 
electrónico… Estamos nunha etapa aciaga 
para os pequenos comerciantes e, asema-
de, nun momento de reivindicación do 
consabido valor que albergan: confianza, 
consolidación de emprego, dinamización 
dos barrios, identidade e proximidade. 
Velaquí dúas opcións moi diferentes para 
o comercio de produtos e servizos a nivel 
local.

Casa Cerralbo, 
ibéricos de Salamanca desde 1918

O carácter dunha zona urbana vén dado en 
boa parte polo tipo de negocios que nela se 
instalan. É o caso da rúa do Príncipe, vía 
comercial onde a roupa ten case o mono-
polio. Por iso a ningún lle pasou desaperci-
bida a apertura de Casa Cerralbo.

O motivo salta á vista para a xerente 
do establecemento, Lucía Fernández: 
«Gústanos porque é unha rúa céntrica e de 
paso», conta entusiasmada. Todos os xa-
móns e embutidos que se venden aquí ve-
ñen de porcos criados en Salamanca, onde 
esta empresa familiar posúe máis de mil 
hectáreas de devesas. Os xamóns cúranse 
durante tres anos en bodega, na mesma 
na que comezaron en 1918. O rebandado 
e o envasado realízanse na propia tenda, 
polo que o produto está sempre acabado 
de cortar.

Zapatería González, 
artesáns desde 1959

Calzado, bolsos, maletas ou artigos de ma-
rroquinería son algúns dos obxectos que se 
arranxan nun establecemento no que nos 

Rúa do Príncipe, 28  |  886 03 53 96 
@casacerralbovigo

REPORTAXE
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Rúa de México, 58  |  986 47 16 27

recibe Javier, un dos rexentes dun ne-
gocio inaugurado en 1959, do que tomou 
a remuda canda dous socios en marzo de 
2021. Trátase da Zapatería González.

Detrás, no obradoiro, están Valeria e 
Cláudio, apaixonados por traballar o coi-
ro e moi comprometidos coa idea de lle dar 
unha segunda oportunidade aos obxectos 
antes de dalos por perdidos. «Non importa 
se son zapatos de marca ou de chilindra-
da, aquí dámoslles a mesma importancia», 
explica Valeria que, ademais de arranxos, 
tamén confecciona pezas de coiro por en-
cargo. Cada vez son menos os negocios 
dedicados a remendar e o principal moti-
vo é a diferenza de custo entre a man de 
obra aquí e nos países de fabricación dos 
produtos que consumimos decote. Aínda 
así, Javier insiste: «Moita xente leva unha 
sorpresa ao comprobar que compensa 

recompoñer e empeza a facelo con máis 
obxectos».

A experiencia e habilidades deste trío de 
remendóns lévaos a realizar traballos xa 
case extintos: forrado de zapatos, para o 
que é preciso desmontalos e montalos por 
completo; recorte de punteiras, para nos 
librar de modas caducas; ou arranxo de pe-
zas metálicas, como as fibelas dos cintos.

Entidade: Protectora Aloia
Teléfono: 675 69 61 78
Enderezo electrónico:

protectoraanimaisaloia@gmail.com
@aloiaprotectora

DESDE O REFUXIO

Este can é un cómputo de alegría, beleza 
e enerxía. É cariñoso, intelixente e sutil. 
Cando foi recollido, en 2017, estaba nun 
estado lamentable: desnutrido e inzado de 
carrachas. Ao pouco de entrar no refuxio, 
púxose guapo e feliz. Ten arredor de seis 
anos, está castrado, desparasitado e va-
cinado. Agora precisa unha familia que o 
adopte.

Experta 

en redes sociais

Irene GARRIDO

NAGO
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música ao vivo
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Avenida do Rebullón, 23. Tameiga, Mos
IRebullónI

Xente Toxica    Noxxo 
   Gallego Común
Venres 5 // 20:30 h // 10,00 € (anticipada), 11,00 € 
(billeteira)

Magosto nas Pedriñas: Rastreros, 
Collón de Lola, Banda Xangai, 
Trío Motobomba e La Duendeneta
Sábado 12 // 18:00 h // Gratis

Travesía de Santiago de Vigo, 1
IMolotovI

   BladeRave, con Wabii e Depresión 
Sonora, DJ Set e Miguel Grimaldo
Venres 4 // 00:00 h // 3,00 €

Overdose Club 
con MDA, Kaixo e Yung Voidy
Venres 11 // 00:00 h // Anticipada: 10,00 €

Vigo Dub Club, 
con United Dub of Galiza e Skank-Fu
Sábado 5 // 23:30 h // 8,00 €

Virus Club -inauguración-
Venres 18 // 00:00 h // 3,00 €

Dial Electrónico
Sábado 19 // 00:00 h // 5,00 €

 Zetak    O Rabelo 
 Venres 11 // 22:00 h  
 8,00 € 

«Todo pasará, e o que aprendamos disto 
ha durar para sempre... e será moi boni-
to», esta vén sendo a mensaxe do novo 
disco de Zetak, Zeinen Ederra Izango 

Dean. Un álbum cuxo proceso de creación 
foi colaborativo; é o reflexo dun move-
mento que xurdiu de xeito moi natural, 
detonado pola crise da COVID-19, que 
chama a poñer a atención nas cousas que 
realmente pagan a pena.

A música de Jarfaiter é un xute de vio-
lencia pura, sen cortar. As súas rimas des-
tilan sangue da rúa, auténtico espírito de 
barrio. As letras súas cancións cospen a 
realidade de España vista desde a o punto 
de vista dun mozo marxinal. Un artista 
multidisciplinar: rapeiro, actor e bando-
leiro. Sen ser trap, fai máis trap que o puro 
trap.

 Jarfaiter -ao vivo-  
    Club -    BladeRave 
 Venres 25 // 21:30 h  
 15,00 € -anticipada-  
 gratis -a partir das 02:00 h- 
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https://www.instagram.com/molotovclub/
https://www.salarebullon.com/


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

Miriam Sandoval 
e Grupo Vocal Entre Nós
Domingo 6 // 12:30 h // Gratis

Broke Acoustic Covers
Domingo 13 // 12:30 h // Gratis

Miguel Iglesias
Domingo 20 // 12:30 h // Gratis

Walter Cesar
Domingo 27 // 12:30 h // Gratis

Praza de Compostela, 5
IVitruviaI

John Stowell e Atlantic Bridge Trio
Xoves 3 // 21:00 h // 12,00 € (diante), 6,00 € (detrás)

Arabel Moráguez -piano- 
e Pilar Moráguez -voz-
Xoves 24 // 21:00 h // 12,00 € (diante), 6,00 € (detrás)

Germán Díaz -zanfona- 
e Pedro Pascual -acordeón diatónico-
Venres 25 // 21:00 h // 12,00 € (diante), 6,00 € (detrás)

Rúa dos Irmandiños, 3
IKominskYI

Espiño
Xoves 4 // 21:30 h // 10,00 € (anticipada), 12,00 € 
(billeteira)

Escucha Lechuza -jam-
Sábado 6 // 20:30 h // 5,00 €

Fritanga Sessions
Xoves 10 // 22:00 h // 1,00 €

Fritanga Sessions
Xoves 24 // 22:00 h // 1,00 €

Evoéh 
e Rubén Fernández
Venres 11// 21:30 h // 8,00 €

Rub a Dub     14 con Trilion
Sábado12 // 23:30 // 7,00 €

Jam Vocal
Domingo 13// 20:30 // 5,00 €

Sweet Brown Band 
e jam aberta
Xoves 17// 22:00 h // 5,00 €

Sarikaya Komzin, 
Carne Blanca e Lamprea Explosiva
Sábado 19 // 21:00 // 5,00 €

jam poética
Domingo 20 // 20:30 h // 4,00 €

Savyna, Karracho, 
Techno Pepo e Giuseppe
Venres 25 // 21:00 h // 5,00 €

Harry May, Hard and Cheap, 
Neallta Fola
Sábado 26 // 21:00 h // 12,00 €

Solos que danzan
Domingo 27 // 20:30 h // 4,00 €

Rúa de Martín Codax, 21
IDopplerI

Música urbana de sons latinos para cal-
dear a noite viguesa.

 Baby Romeo feat Sonido de Teis 
 Venres 11 @
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https://www.instagram.com/sala_kominsky/
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Educadora
infantil

LOURDES TOMÉ

«Un dereito non é algo que alguén che dá, senón algo que ninguén che pode quitar». 

Ramsey Clark

Este é un mes importante para os pequerre-
chos, pois conmemórase o Día Internacional 
dos dereitos da Infancia, tamén chamado 
Día do neno. O 20 de novembro de 1959 a 
Asemblea Xeral das Nacións Unidas aproba 
a Declaración dos Dereitos do Neno, e faría 
o propio tres décadas despois aprobando 
a Convención sobre os Dereitos do Neno, o 
20 de novembro de 1989.

Estamos ante unha xornada de 
celebración dedicada a todos os 
nenos e nenas do mundo, como re-
cordatorio para seguir defendendo 
os dereitos da infancia: educación, 
familia, nutrición, saúde, vivenda 
digna… son algúns dos termos que 
se recoñecen neste tratado entre 

países e que, aberrantemente, non todos 
cumpren.

Sen dúbida, é unha boa ocasión para deixar 
que a rapazada tome o control. Cómpre 
mostrar que a infancia merece ser escoi-
tada, que pode participar e debe cumprir 
funcións de seu na sociedade. Haise que 
enfundar en cor azul, que simboliza o res-

pecto pola infancia, e consentir e 
darlles permiso para nos propoñer 
actividades de loucura: acampar 
na cama, armar unha orquestra 
con instrumentos caseiros, en-
zoufarnos en pintura, librar unha 
guerra de almofadas, organizar 
un rally na casa… Xogar tamén é un 
dereito.

InfancIa 
aO derEitO
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Na axenda de amovida.gal podes consultar estes e outros eventos para pequerrechos en Vigo

Data e hora: domingo 13, as 18:00 h // Lugar: Auditorio Municipal de Vigo // 
Prezo: 5,00 € // Idade recomendada: a partir dos 5 anos // Duración: 65 mi-
nutos // Venda de entradas: giglon.com

Data e hora: domingo 20, ás 12:00 e ás 17:00 h // Lugar: Cine Teatro Salesianos 
// Prezo: 10,00 € // Idade recomendada: a partir dos 2 anos // Duración: 60 
minutos.

Comedia familar a partir da música universal de Antonio 
Vivaldi que nos convida a presenciar un auténtico furacán 
escénico e musical, onde todo o imposible e o inesperado 
se converte en maxia e ilusión. Un xeito divertido de re-
flexionar sobre o cambio climático e, asemade, acabar co 
estigma de que a música clásica é aburrida.

Adaptación musical da obra orixinal de Carlo Collodi. Unha 
historia contada a través do ollar de Pepiño Grilo que acom-
paña ao neno de madeira Pinocho no camiño para se con-
verter nun neno de verdade. O protagonista dará con per-
sonaxes coma os arteiros Gato e Raposo nunha viaxe en 
que ten que aprender que as mentiras sempre acaban mal.

LAS cUAtrO EStacIOnES… 
YA nO SOn LO QUe Eran

O MUnDO MÁXICO DE PiNOCHO

Data e hora: domingo 27 ás 17:00 h // Lugar: Auditorio Mar de Vigo // Prezo: 
desde 18,75 € // Idade recomendada: entre os 4 e os 9 anos.

O primeiro show do fenómeno xogueteiro dos SuperThings, 
cuxas aventuras acumulan milleiros de visitas en YouTube. 
Cunha montaxe alucinante, música, imaxes, disfraces e, por 
primeira vez, a posta en escena das cancións destes super-
heroes en acción. Un espectáculo trepidante, producido por 
Bravo Showmakers.

SUPertHInGS LIVe: SInG anD PArtY

Data e hora: venres 11, ás 18:00 h // 
Lugar: Biblioteca Pública Neira Vilas 
// Prezo: gratis // Idade recomen-
dada: dos 6 meses aos 3 anos // 
Duración: 30 minutos.

Actividade con música para 
que nenos e maiores o pa-
sen lonxe do ruído e dos 
quefaceres do día a día, fo-
mentando o interese pola li-
teratura, a música e a tradi-
ción oral desde os primeiros 
anos, grazas á boa xente de 
Migallas Teatro.

ENtre ArROLOS 
E cOnTIÑOS

Data e hora: sábado 12, ás 18:00 h e 
domingo 13, ás 12:00 e ás 18:00 h // 
Lugar: Sala Ártika // Prezo: antici-
pada 8,00 €; xeral 10,00 € // Idade 
recomendada: a partir dos 3 anos // 
Duración: 50 minutos.

Espectáculo que combina as 
artes do circo, do clown, da 
danza, do mimo, dos moni-
creques e da música. Os ac-
tores xogan coa luz, trope-
zan, caen e vólvense erguer 
nun xogo rítmico que ter-
mina converténdose nunha 
coreografía. Unha viaxe de 
iniciación ao teatro ofrecido 
de maneira natural da man 
da compañía Teatro Arbolé.

UN dÍA 
EN eL TEatrO

https://cinesalesianos.com/detalle-evento/o-mundo-maxico-de-pinocho/
https://www.giglon.com/todos?idEvent=las-4-estaciones-ya-no-son-lo-que-eran-vigo
https://www.artikavigo.com/un-dia-en-el-teatro_ev4873.html
https://www.teuticket.com/es/ver/superthings


SON DA CIDADE

Este texto procede do libro Son da cidade (Galaxia, 2022), con textos de Pablo Vázquez e ilustracións de Denis Carballás. Escanea o código 

QR e consigue un exemplar

MARYLAND: 
RESPLANDOR DISTORCIDO

claridade. O quinto disco da banda, Cataratas 

del paraíso, sae á venda o venres 18.
A finais da primeira década dos anos 2000 na-
cía Maryland, unha banda de power pop in-
fluenciada por grupos alternativos estadou-
nidenses, da altura de Weezer, Paramore 
ou Nada Surf, cos que chegaron a compar-
tir selo discográfico (Ernie Producciones). 
Ao longo destes vinte anos, a formación 
variou, sempre cos irmáns Rubén e Pablo 

Castelo á cabeza. Comezaron cantando 
en inglés ata que en 2013, coa publicación 
de Los años muertos, cambiaron as letras ao 
castelán. Na actualidade, o cuarteto atopou 
o seu estilo nunha mestura perfecta entre 
pop e rock, potencia e melodía, distorsión e 
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as túas movidas

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

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

PAULA CASCALLAR LATORRE

O PORCO ESTÁ RICO
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