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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
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editorial

Iniciamos o 2022 falando de diferen-
tes formas de amor e de sexualidade. 
Saímos a reconquistar a rúa polos 
dereitos das mulleres durante o mes 
de marzo e quixemos falar en profun-
didade dun dos nosos pintores máis 
singulares, Laxeiro, homenaxeado 
pola Real Academia Galega de Belas 
Artes o primeiro de abril. Como o 
Día das Letras Galegas se lle dedicou 
a Florencio Delgado Gurriarán, 

fixemos un repaso polas propostas 
poéticas actuais e falamos tamén con 
algunhas das editoriais con base na 
cidade da oliveira. Adentrámonos 
na Escola Municipal de Música Folk 
e Tradicional (E-TRAD) durante o 
mes de San Xoán. Xa de cheo no ve-
rán, bailamos de concerto en concer-
to e saltamos de festival en festival. 
Arrancamos o curso escolar recor-
dando a folga xeral máis grande da 
historia de Galicia, aquela de 1972 en 
que se lle botou un pulso ao franquis-
mo durante unha quincena de setem-
bro. O outono sorprendeunos cunha 
ampla oferta cultural entre auditorios 
e teatros. Novembro quixémolo dedi-
car á lembranza dunha das catástrofes 
ecolóxicas máis graves deste século, o 
afundimento do «Prestige», coa es-
peranza de que cousa tal non se dea 
nunca máis. E aquí estamos, poñén-
dolle o ramo ao ano facendo unha 
parada necesaria no mellor «Nadal do 
mundo».

Queremos seguir contando historias, 
movéndonos pola cultura, sumando 
páxinas a prol dun FELIZ 2023.



ollo ao dato

O PASADO 22 DE NOVEMBRO, 
deixounos Pablo Milanés aos 79 anos. 
Residente en Vigo desde hai un tempiño, o 
feeling do cantautor cubano soou a primei-
ros de 2022 no Teatro Afundación, como 
xa o fixera no verán de 2002 en Castrelos.

ONCE MILLÓNS DE LUCES LED 
iluminan 340 rúas da cidade. A árbore de 
Porta do Sol, de 35,5 m de altura —medio 
metro máis que o ano anterior— preside 
unha decoración que nos acompaña desde 
finais de novembro ata mediados de xanei-
ro. As luces préndense ás 18:30 e apágan-
se ás 00:30 h, excepto os día de Noiteboa, 
Nadal e Noitevella, acesas ata as 2:00 h.

DESDE LAPONIA ata a Fundación 
Sales, Papá Noel vén para recoller as car-
tas de toda a rapazada que se acheguen ata 
o xardín botánico da avenida de Europa o 
venres 16 de decembro, entre as 15:30 e as 
20:00 h, e o sábado 17, das 10:00 ás 14:00 h. 
Cómpre inscrición previa a través do correo 
info@salesxardin.com.

EFEMÉRIDE
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Dos carteis de «non transitar» a deno-
minarse paseo. En decembro de 2002 
clausurábase definitivamente a ETEA 
(Escuela de Transmisiones y Electricidad 
de la Armada). As instalacións da base na-
val, en Teis, son desde hai dúas décadas 
un parque complementario ao do monte 
da Guía e un espazo alternativo para aco-
ller concertos coma o de Losto Kinsky 
o verán pasado ou mesmo rodaxes, como 
a da serie Un asunto privado, estreada este 
ano en Prime Video. Disque vinte anos 
non é nada, pero Vigo dá para moito.
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VIGUÉS DO MES
TEXTO: Tamara NOVOA fotos: PABLO VÁZQUEZ

Luís Torras

a poucos metros da igrexa de Santiago o 
Maior—. Daquela tiña un veciño que se 
dedicaba á medicina, pero que era un de-
voto da pintura. «Tiña cadros ata no retre-
te, a min todo aquilo chamábame moito a 
atención», afirma. Logo empezou a pintar 
e axiña tivo claro que aquilo era ao que lle 
quería dedicar a vida enteira. Marchou 
para Madrid en 1935 e ingresou na Real 
Academia de Belas Artes de San Fernando 
(RABASF), pero todo se tronzou pola gue-
rra. No verán de 1936, mentres desfrutaba 
dunhas vacacións na casa, chamárono a fi-
las. Este home, que viviu as dúas guerras 
mundiais e pandemias como a da gripe 
de 1918 ou a da COVID-19, ten claro que 
a época máis escura foi a da guerra civil. 
«Colleume no mellor momento da vida. 
Nunca me interesou a política e nunca per-
tencín a ningún partido, pero mobilizaron 
á xente, aínda que a maioría non tiña inte-
rese por todo aquilo», explica taciturno. E 
aínda que sobreviviu á guerra, unha ferida 
de bala deixouno xordo para sempre.

Debuxa un sorriso grande na cara ao 
lembrar unha anécdota daqueles tempos: 
«Recordo que en Madrid coincidín nas au-
las con Antonio Buero Vallejo; díxome 
que me afiliase á Federación Universitaria 
Escolar (FUE), xa que co carné podía 

LUIS TORRAS MARTÍNEZ (Vigo, 29 
de decembro de 1912) recíbenos na súa 
propia casa durante unha mañá de chu-
via, tan propia deste tempo. O estudio do 
pintor, decano dos artistas en activo do 
Estado, sitúase no segundo andar dun-
ha das poucas vivendas unifamiliares que 
aínda resisten a poucos metros da praza 
de España. Pinturas, cabaletes e lenzos de 
tamaños moi diferentes enchen o cuarto. 
Torras pasa aquí boa parte do día. Érguese 
cedo, almorza e péchase a pintar ata a hora 
do xantar. «Acabo esgotado», explica o ar-
tista, e engade que o resto do día se dedi-
ca a pensar en como vai continuar a obra. 
De faccións marcadas e pel delicada, ten o 
nariz aquilino e as mans delgadas de dedos 
finos coas que dá cada pincelada. Móvese 
paseniño por toda a estancia e, para me 
facer sentir cómoda, acaba por sentar nun 
sofá de coiro marrón. Eu sento á beira del e 
mírame cun ollar tan vivaz que mesmo pa-
rece que vaia ser el o que faga as preguntas. 
«Disque estar moito tempo de pé é malo, 
pero eu non sei quedar sentado», sinala 
con retranca, pois tan mal non o faría can-
do está ás portas dos 110 anos.

Cóntame que a paixón que sente polo pin-
cel lle veu de ben noviño, preto da viven-
da onde naceu —na rúa de García Barbón, 

Pintor

«QUERO QUE ME DEA TEMPO A REMATAR 
O CADRO QUE ESTOU PINTANDO»
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entrar gratis en todos os museos; eu non 
tiña nin idea de que aquela organización 
estudantil tivese un vínculo político e pa-
receume unha idea estupenda. Despois da 
guerra, un compañeiro escultor contoume 
que foran á miña procura para fusilarme 
por pertencer á FUE. Sorte que eu xa re-
gresara a Vigo», ri. De volta na cidade na-
tal, Torras decidiu sacar a oposición para 
entrar como docente na Escola Municipal 
de Artes e Oficio (EMAO). «Fun dos pou-
cos que sacou a praza, o resto entraban a 
dedo», sinala. Alí botou varios anos ata que 
o deixou, «porque me ocupaba demasiado 
tempo», pero garda bo recordo da xente 
que coñeceu. «Hai un grupo de alumnos 
que tiñan verdadeira vocación, a eses sem-
pre os axudei no que puiden e eles sempre 

están pendentes de min», afirma. De feito, 
en 2016 quixéronlle render unha home-
naxe na que participaron artistas como 
Remigio Davila, Pilar Extremodouro, 

María del Carmen Miniño, Silverio 

Rivas, Mingos Teixeira ou Xurxo 

Vázquez. «O traballo como profesor 
valeume para gañar a vida, xa que vivir 
da pintura é moi complicado», explica. 
Engade que, posiblemente, as obras que 
leva asinado serán máis valoradas despois 
de que morra. De todos os xeitos, asegura 
que pode marchar satisfeito porque recibiu 
o recoñecemento de moitos pintores e iso 
faino sentir moi alagado. Pregúntolle pola 
relación con Laxeiro, pois cónstame que 
se coñecían. Asente coa cabeza e explíca-
me que sempre que coincidían botaban 
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uns bos parrafeos. O de Lalín recoñeceulle 
en varias ocasións sentir admiración polo 
seu traballo. «E iso que era moi crítico con 
outros compañeiros», apostila.

A Casa das Artes acolle desde 1998 a 
Colección Torras, unha selección de 50 
obras doadas polo artista ao Concello e 
outras 17 cedidas en réxime de depósito. 
Unha escolma polo mellor das pinturas do 
artista, seleccionadas coidadosamente por 
el mesmo. Penso que sería raro que en todo 

«Se non consigo que o cadro 
que fago sexa unha obra de 

arte, que carallo fago aquí?»»

este tempo non vivise algún momento de 
desencanto, de dúbida ou simplemente de 
saturación coa pintura, e pregúntollo di-
rectamente. «Xamais», nega con rotundi-
dade. «A pintura é a miña obsesión». A súa 
compañeira de vida, María Jesús Incera, 
senta nunha cadeira cabo de nós e afirma 
con graza: «Luis dedicou toda a vida a pin-
tar, sempre co pincel na man!». Aos 100 
anos, a muller aparece retratada ao longo 
de diferentes idades en varios cadros que 
visten as paredes da casa. «Ela axudoume 
moitísimo para que eu puidese traballar, 
investigar e mellorar», afirma con rotun-
didade o home.

Outro dos motivos predominantes na pin-
tura de Torras é a cidade que nos une. Ten 
un cadro dedicado ao Nadal de Vigo. «Pero 
fíxeno xusto antes de que se popularizase 
tanto», exclama. Engade que lle encantaría 
baixar ao centro para ver as luces. «Sei que 
está moi bonito aquilo, pero xa non saio da 
casa por moitas limitacións físicas e aquí 
teño todo o que necesito». Agora mesmo 
está enfrascado nun carrusel no que leva 
traballando cerca dun ano. «Levoume 
moito tempo de estudo, pero penso que xa 
o teño encamiñado e espero que sexa unha 
obra de arte. Ou que carallo fago aquí?». 
Preto de celebrar un aniversario redondo, 
estamos ante o que posiblemente se tra-
te do pintor en activo máis veterano do 
planeta. Ao preguntarlle por un desexo, 
asegura que o que quere é ter tempo para 
rematar o cadro.

«A pintura é a miña obsesión»
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STREET PHOTO

Fotógrafo documental

FELIPE 
CARNOTTO

UNHA ACUARELA DE INVERNO

Vigo, capital do mundo.
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Data e hora: venres 2 de decembro, ás 
20:00 h.
Lugar: Sala Ártika.
Entradas: 4,00 € (billeteira) / 10,00 € + 
gastos de xestión (venda en liña).

‘NARRACIÓNS IMPREVISTAS. 
LITERATURA REPENTINA’, 

CON JORGE DE ARCOS E SANTI PREGO

improvisacións e da tradición oral propia 
de contacontos, situacións espontáneas 
e cómicas. De seguro que estes dous ti-
táns da interpretación fan as delicias de 
todos aqueles que se acheguen á sala da 
avenida da Beiramar; un dos espazos de 
resistencia cultural que temos na cidade 
e que, grazas ao bo facer e á sensibilidade 
dos rexentes, ofrece unha programación 

variada e chea de calidade. Unha 
obra recomendable.

«Intentamos parar o mundo coas nosas 
historias improvisadas; ás veces, dámos 
no certo, e hai un momento altamen-
te poético, pero case é máis divertido 
cando nos esnaframos no fracaso». Os 
actores Jorge de Arcos e Santi Prego 
resumen así as liñas mestras da primei-
ra colaboración escénica que conforman 
a dúo: Narracións Imprevistas. Literatura 

Repentina, un espectáculo para to-
dos os públicos co que regresan, a 
primeiros do mes natalicio, á Sala 

Ártika. Ao longo dunha hora, De 
Arcos e Prego constrúen en vivo 
e en directo un show de seu, mais 
coa inestimable colaboración do 
público, xerando así, a través de 

Escritor

Ernesto IS

as outras luces
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https://www.artikavigo.com/narracions-imprevistas-literatura-repentina_ev4903.html


música ao vivo
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Praza de Compostela, 5
IVitruviaI

Olivier Martín
Sábado 3  de decembro // 21:00 h // 12 € (diante) 
6 € (detrás)

David Regueiro Quartet
Xoves 8 de decembro // 21:00 h // 12 € (diante) 6 
€ (detrás)

Lucía Martínez Quartet
Venres 23 de decembro // 21:00 h // 12 € (diante) 
6 € (detrás)

Bulego    Berto
Sábado 3 de decembro // 21:30 h // 12 € / 15 €

Fanfarria Takicardia    Brassica Rapa 
   DJ All e DJ Críquet
Sábado 17 de decembro // 21:00 h // 10 € / 12 €

Son da Rúa
Sábado 21 de xaneiro // 22:00 h // 10 € / 14 €

The Black Wizards    banda invitada
Venres 27 de xaneiro // 22:00 h // 10 € / 12 €

Avenida do Rebullón, 23. Tameiga, Mos
IRebullónI

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

Rober Carcos e Óscar Rhodes
Domingo 11 de decembro // 12:30 // gratis

Broke Acoustic Covers e Pop Rock 
   Café con Leche    amigos
Sábado 24 de decembro // 12:30 h e 17:00 h// gratis

Yomelomontosolo
Domingo 8 de xaneiro // 12:30 // gratis

Festa de San Amaro
Domingo 15 de xaneiro // todo o día // gratis

Ronsel
Domingo 22 de xaneiro // 12:30 h // gratis

Rúa dos Irmandiños, 3
IKominskYI

Carlos Quintá    foliada
Xoves 1 de decembro // 22:30 h // entrada inversa

Kill the Witness
Venres 2 de decembro // 22:00 h // entrada inversa

Cloaca    Captain Trasho
Sábado 3 de decembro // 22:00 h // 8 € / 10 €

Sweet Brown Band    jam session
Domingo 4 de decembro // 20:00 h // 5 €

Cruzeiro    Broke Lord
Luns 5  de decembro // 22:00 h // 8 € / 10 €

Vuelve Zinc    Sr. Anido
Mércores 7 de decembro // 21:00 h // 8 €

Las Cruzes    Chili Charlie    Party Single
Venres 9 de decembro // 22:00 h // 8 €

Weak    Morgen
Sábado 10 de decembro // 21:00 h // 8 €

Gilipojazz
Xoves 15 de decembro// 22:00 h // 10 €

The Lelli Kellys    artista invitado
Venres 16 de decembro// 21:30 h // -

Lúa Mosquetera e Pablo Seijas 
   Rub a Dub Corner
Sábado 17 de decembro // 21:30 h e 00:00 h 
10 € e 5 €

Radio Océano
Xoves 22 de decembro // 21:30 h // 10 €

Heroínas
Venres 23 de decembro // 22:00 h // 10 €

Abril
Martes 27 de decembro // 22:00 h // -

Zan Hoffman
Xoves 29 de decembro // 22:00 h // 7 €

Trilitrate
Venres 30 de decembro // 22:00 h // 10 € / 12 €

Os Vacalouras 
en Sala Master Club 
Venres 16 de decembro // 21:30 h // 10 € / 12 €

Treintañeras Cañeras    Mürt 
en La Fábrica de Chocolate Club 
Martes 27 de decembro // 21:00 h // 10 € / 12 €

https://www.instagram.com/sala_kominsky/
https://www.instagram.com/olardasartes/
https://www.salarebullon.com/
https://www.instagram.com/vitruviacafe/
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Entidade: Rescue Galicia
Teléfono: 653 34 85 73
Enderezo electrónico:

rescuegalicia@gmail.com
@rescuegalicia

DESDE O REFUXIO

Cando esta cadela de 4 anos chegou ao refu-
xio, tíñalle moito medo aos seres humanos, 
pois antes non tivera un contacto adecuado 
cos da nosa especie. Despois de seis meses 
de coidados e aloumiños, agora encántalle 
a xente. O que máis lle gusta é tomar o sol 
ou botarse á beira dunha poza ou piscina 
cando vai calor, algo para o que vai ter que 
esperar nesta época do ano. Para o que está 

dispoñible é para ir canda unha 
casa que a acolla no seo familiar.

Experta 

en redes sociais

Irene GARRIDO

TROSKA

Rúa de Martín Codax, 21
IDopplerI

A sala celebra os seus cinco anos de vida 
cunha festa con concerto dobre. Fillas de 

Cassandra, o dúo constituído por Sara 

Faro e María Soa, mestura a música tra-
dicional galega e pop electrónico. Virá 
seguido de Kings of the Beach, o grupo 
vigués cuxo son oscila entre o punk rock 
e o garage con cadencia lo-fi, para rematar 
cunha afterparty.

 5 De V aniversario.  
 Fillas de Cassandra  
    Kings of the Beach    afterparty 
 Luns 5 de decembro // 21:00 h // 5 € 
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Travesía de Santiago de Vigo, 1
IMolotovI

Blue Sea e Selecta    Beauty Pikete 
   Rafitta DJ
Venres 9 de decembro // 00:00 h // 10 € / 14 €

Jinetes del Trópico    Overdose Club
Sábado 10 de decembro // 22:30 h e 00:30 h // 5 €

Chaleco Reflectante    Burgas Vandal 
   Club Nagasaki con Faxxu
Venres 16 de decembro // 21:00 h e 00:30 h

Lamprea Explosiva    Zeltia Irevire
Sábado 17 de decembro // 21:00 h e 00:30 h // 8 € e 
6 € // Vigo contra a invasión eólica

Grupos de Vigo en Loita 
e Club Vigo Dub Club
Venres 23 de decembro // 20:30 h e 00:30 h // 8 €

mailto:rescuegalicia%40gmail.com?subject=
https://www.instagram.com/rescuegalicia/
https://www.instagram.com/molotovclub/
https://www.instagram.com/saladopplervigo/


OUTRAS MOVIDAS
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Ás 20:30 h // Desde 18,00 €

Grandes doses de improvisación compoñen o es-
pectáculo Ya lo digo yo, no que o cómico leonés se 
serve dunha gran pantalla, de música, de efectos 
visuais e de imitacións para falar deses temas dos 
que todos falamos por riba, sen reparar no detalle.

 Sábado 17 de decembro  
 Dani Martínez  
 Auditorio Mar de Vigo 

Martes a sábados, das 11:00 ás 14:30 h e das 17:00 
ás 21:00 h; domingos, das 11:00 ás 14:30 h // Gratis

 Ata o 8 de xaneiro  
 O antropomórfico, 
 1986-2022  
 Museo MARCO 

Ás 20:30 h // Desde 16,20 €

Un thriller distópico que reflexiona sobre o futuro 
próximo e analiza o comportamento humano na 
era dixital, da man dun elenco formado por Lola 

Herrera, Ana Labordeta e Lola Baldrich inter-
pretando o texto de Daniel Dicenta Herrera e 
Juan Manuel Gómez coa dirección de Magüi 

Mira.

 Xoves 8 de decembro  
 Adictos  
 Teatro Afundación 

O recoñecido escultor Francisco Leiro expón na 
planta baixa do MARCO unha serie de creacións 
antropomórficas nunha mostra en que o artista 
busca trazar a relación das obras cos peculiares es-
pazos do museo.
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https://www.teuticket.com/es/ver/dani-martinez
https://www.marcovigo.com/es/content/francisco-leiro-lo-antropom-rfico-1986-2022
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NA AXENDA DE amovida.gal podes consultar estes e outros moitos eventos EN VIGO

· 24 H ·

· MESA PROPIA ·

· CÉNTRICO E TRANQUILO ·

· CREATIVO ·

986 04 24 75  |  info@amovida.gal

Rúa de Celso Emilio Ferreiro, 11

COWORKING

Ás 21:00 h // Desde 25,00 €

O músico catalán Daniel Carbonell de las Heras 
publicou o pasado mes de novembro Vuélame el 

Corazón, un disco no que contou con diversas co-
laboracións como as de Fuel Fandango, Leiva ou 
Tanxugueiras; 15 temas que dedica a falar dos 
diversos estados do amor.

 Venres 27 de xaneiro  
 Macaco  
 Auditorio Mar de Vigo 

Ás 20:30 h // Desde 21,00 €

A cantautora coruñesa de orixe bergantiñá publica 
o seu oitavo disco, Diante un eco, título que fai refe-
rencia á concepción cíclica da historia e que María 

Xosé Silvar presenta acompañada da súa banda 
nas principais cidades galegas, antes de arrancar 
unha xira polo resto do Estado e Latinoamérica.

 Sábado 28 de xaneiro  
 Sés  
 Teatro Afundación 

https://www.teuticket.com/es/ver/macaco
https://entradas.ataquilla.com/ventaentradas/es/otras-musicas/teatro-afundacion-vigo/14696--diante-un-eco.html
https://amovida.gal/coworking-en-vigo/


arte e museos
TEXTO e fotos: Juan TEIXEIRA

Un mar 
de peregrinación

«Camiños por mar a Compostela» nútrese 
dunha serie de pezas significativas, de di-
ferentes períodos e orixes, desde ánforas 
de antigüidade prerrománica ata obxectos 
medievais e conxuntos barrocos, pasando 
por unha embarcación de grandes dimen-
sións que salvou a distancia que separa 
Irlanda de Compostela ou mesmo un fac-
símile do Códice Calixtino. Algunhas destas 
pezas forman parte dos propios fondos 
do Museo do Mar, namentres que outras 
foron obtidas grazas a colaboracións con 
outros museos: o Arqueolóxico Provincial 
de Ourense, o Catedralicio de Santiago 
de Compostela, o das Peregrinacións e de 
Santiago, o de Pontevedra ou o do Viño de 
Galicia. Ademais das pezas, destaca a loca-
lización da propia mostra, que permite ao 
visitante apreciar lugares que ata o de ago-
ra non formaban parte da visita pública da 
institución expositiva de Alcabre, como a 
cheminea orixinal da antiga conserveira ou 
o interior do Castro da Punta do Muíño do 
Vento. Esta nova exposición permanente 
fai que o Museo do Mar de Galicia sexa, 
unha vez máis, destino de peregrinación.

O MUSEO DO MAR acolle unha nova 
instalación permanente «Camiños por 
mar a Compostela», un percorrido pola 
inherente paixón humana pola peregrina-
ción, poñendo o foco na lendaria transla-
ción por mar de Santiago o Maior desde 
Palestina ata Galicia, onde se converteu no 
Apóstolo.

No principio, a humanidade adoraba a 
natureza. Montañas, ríos ou túmulos 
eran obxecto de culto e admiración. Co 
tempo, a arquitectura funeraria comeza a 
adquirir importancia no espazo. Dentro 
desa arquitectura funeraria primixenia 
destacan os megálitos, que se converten 
nos primeiros receptores de procesións 
no cerimonial relixioso no Neolítico. A 
paranoia do home polo alén nunca parou 
de medrar. O comercio e a comunicación 
entre pobos leva a desenvolver ideas como 
o sincretismo do misterio, xermolo de no-
vas relixións que acabarían por asolagar 
o mundo. E para case todos estes cultos, 
a procura do sagrado a través da visita 
a lugares simbólicos é un rito esencial. 
Castrexos, exipcios, fenicios, gregos, ro-
manos… todos comparten o costume an-
cestral da peregrinación, que se configura 
como feito consubstancial ao ser humano. 
Falando de peregrinacións, a translatio de 
Santiago ata chegar a Compostela acabou 
dando pé a que Galicia se convertese no 
rumbo de múltiples vieiros.

Museo do Mar de Galicia

Enderezo: avenida da Atlántida, 160.
Horario: martes a venres, das 10:00 ás 14:00 h 
e das 16:00 ás 19:00 h; sábados, domingos e festivos, 
das 17:00 ás 20:00 h.
Prezo: 3,00 € (gratis para os menores de 8 anos).
Web: museodomar.xunta.gal
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http://museodomar.xunta.gal
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RETRATOS 
DA ARTE GALEGA

sombras. O retrato esixe unha interacción 
do fotógrafo co fotografado que vai máis 
aló da simple presenza; neste exercicio hai 
un xeito de mestura entre a terceira persoa 
do singular e o eu, que tenta representar 
unha leve fronteira entre o retratado e o 
retratista, onde cadaquén perde un pou-
co de si. A mirada do retratado diríxese 
ao espectador nun diálogo á procura da 
sinxeleza, na complicidade da conversa en 
silencio.

Dos artistas relacionados coa cidade da oli-
veira, destacan Pilar Alonso, Almudena 

Fernández Fariña, Elena Fernández 

Prada, Antón Goyanes, Anxel Huete, 
Menchu Lamas, Din Matamoro, 
Carme Nogueira, Antón Patiño, 

Rosalía Pazo Maside ou Silverio 

Rivas. A paisaxe da plástica gale-
ga representada nos rostros de 34 
persoas creadoras, esa é a proposta 
da exposición fotográfica Sombras 

Atlánticas. Retratos da arte galega, 
que se pode visitar no Museo de 
Pontevedra ate o 15 de xaneiro.

Despois de anteriores traballos de retra-
tos; sobre a xente do mar, Maregrafías; 
sobre a xente da terra, Terragrafías, e, 
hai cinco anos, sobre literatura galega, O 

imaxinario do país, seguindo coa xeografía 
dos rostros do país a través da arte,co re-
trato de creadoras e creadores, agroma o 
proxecto Sombras Atlánticas. Os criterios de 
selección están marcados pola diversidade 
cronolóxica, sexual ou xeográfica, pero 
sempre co denominador de ter relación co 
noroeste da Península, sexa de nacemen-
to ou de habitabilidade. O berce artístico 
xorde do movemento Atlántica a princi-
pios dos anos oitenta e medra a primeiros 
dos noventa coa creación , na cidade de 
Pontevedra, da Facultade de Belas Artes da 
Universidade de Vigo.

Todas as fotografías están reali-
zadas nos obradoiros dos artistas, 
ambientadas en branco e negro co 
mesmo pano de fondo, coma un 
escenario teatral, coma a pantalla 
de cine onde emerxe a luz da per-
soa retratada, nun xogo de luces e 

HISTORIA DUNHA CIDADE

Profesor, fotógrafo 

e presidente do Ateneo 

Atlántico

ANXO CABADA

Almudena Fernández Fariña

Anxel Huete

https://museo.depo.gal/es/-/exposicion-sombras-atlanticas-retratos-da-arte-galega
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#PuroDeleite

RACHAR COS SILENCIOS IMPOSTOS
Para acadar sociedades máis xustas, cómpre non quedar en silencio. Iso é o que 
reivindica a poeta Marta Dacosta, que vén de coordinar unha antoloxía titu-
lada Así fala Penélope, na que xunta poemas escritos por mulleres galegas que 
falan da arrebatada visión feminina do mundo. Atopamos versos de pioneiras 
de de poetas novas; temáticas como a violencia machista, estereotipos e roles 
de xénero, e outras formas de entender o mundo que sempre se mandaron 
calar. A obra vén sendo un alegado contra o esquecemento e o silencio.

Título: Así fala Penélope (Unha antoloxía de xénero)  Autora: Marta Dacosta  Editorial: 
Chan da Pólvora  Extensión: 78 páxinas

OUTRO MUNDO É POSIBLE
Neste libro recóllense e analízanse unha vintena de propostas para provocar 
o cambio social desde diferentes olladas. Segundo explica o autor, Gonzalo 

Fernández Ortiz de Zárate, o libro nace dunha fonda e complexa inves-
tigación levada a cabo entre dous anos, 2015 e 2016, analizándose trinta 
experiencias reais en múltiples lugares (fundamentalmente de Europa e 
Latinoamérica), a través das que conclúe que é posible outra forma de en-
tender o mundo en que habitamos. O libro está deseñado cunha estrutura 
divulgativa e mesmo se pode entender como un manual de consulta rápida.

Título: Alternativas ao poder corporativo  Autor: Gonzalo Fernández Ortiz de Zárate  
Editorial: 13 editora  Extensión: 343 páxinas

DELEITE LITERARIO

Xornalista

e crítica literaria

Tensi GESTEIRA

Título: María Casares fronte ao espello  Autora: Sabela Hermida  Editorial: Xerais  
Extensión: 182 páxinas

OUTRAS OLLADAS SOBRE MARÍA CASARES
O ano 2022, ao conmemorarse o centenario da actriz coruñesa María 

Casares, xermolan varias propostas editoriais que reivindican esta gran figura 
do teatro, da que todo o mundo oíu falar, pero que pouco coñecemos. Desde 
unha nova ollada, a actriz, bailarina e investigadora viguesa Sabela Hermida 
asina María Casares fronte ao espello, un libro que non é unha biografía, senón 
que se centra na relación da Casares co existencialismo ou coa concepción do 
teatro como promotor de cambio social. Cunha capa marabillosa, esta obra é 
ideal para coñecer outras visións desta artista exiliada en Francia desde moi 
nova, levando o país galaico no corazón.
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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

SARA GARCÍA PELUQART Couto Piñeiro, 225

ÁRTIKA Beiramar, 1135

SALA KOMINSKY Irmandiños, 324

LA CONTENEDORA Eduardo Iglesias, 1111

DOPPLER, SALA Martín Códax, 216

EL MONO VINTAGE BAR Velázquez Moreno, 377

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

8

VAIDHĒ Carral, 730

ÍCARO, PUB Pintor Colmeiro, 310

Doutor Cadaval, 219 FLAMINGOS VINTAGE KILO

THE MONK PUB Uruguai, 2829

TEATRO ENSALLE Chile, 1528

SR. NILSSON Triunfo, 227

PRIMAVERA, BAR Ronda de Don Bosco, 1722

MOLOTOV Santiago de Vigo, 118

O LAR DAS ARTES Ribelas, 6021

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

19

NÓS, CERVEXERÍA Palma, 3 e Fisterra, 120

MERCADO DE TEIS Toural de Abaixo, s/n17

LA TITA RIVERA Praza de Compostela, 1712

Carral, 1513 LE MARCHÉ DE RACHEL

LIBROURO Eduardo Iglesias, 1214

MÁIS PALÁ Manuel Núñez, 1815

MAPIS Pizarro, 4716

RATALOKA TATTOO Camelias, 2223

WOODTOWN Camelias, 2033

Praza da Constitución, 124 ALTA FIDELIDAD

https://amovida.gal/locais-recomendados/
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Calendario de Nadal

RADIO TAXI SOLIDARIO
Porta do Sol — Gratis

07/12

CIRCO DE NADAL
Avenida de Castelao — Desde 15 €

02/12-08/01

MITIC, O ESPECTÁCULO
Teatro Afundación —21:00 h— Desde 15 €

10/12

MERCADO DA ARTE DE NADAL 
Mercado do Calvario —11:00 a 21:00— Gratis

11/12

‘O CREBANOCES’, BALLET DE KÍIV
Teatro Afundación —20:30— Desde 23 €

13/12

12.ª PAPANOELADA MOTEIRA
Rúa da Pedra Seixa —16:00— Gratis

17/12

CONCERTO DE NADAL

Teatro Afundación —20:30— Desde 4 €

16/12

‘MEMORIAL LOLA CASTRO’

CORAL CASABLANCA

Teatro Afundación —20:30— Desde 8 €

17/12

E ORQUESTRA

CARLOS NÚÑEZ:

Teatro Afundación —20:30— Desde 17 €

23/12

‘A IRMANDADE DAS ESTRELAS’

NADAL EN GALEGO: O APALPADOR
Casco Vello — Gratis

22/12

‘O CREBANOCES’,

Mar de Vigo —19:30— Desde 30 € 

18/12

BALLET DE UCRAÍNA

DESFILE ‘PIN FACTORY’

Vialia. Estación de Vigo  —19:30— Gratis

22/12

+ ‘MODA RE–’

CONCERTO SOLIDARIO

La Fábrica de Chocolate —21:30— Desde 6 €

21/12

‘ENTRECULTURAS’

F
o
l
g
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a
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CABALGATA DE REIS
Avenida de Castelao — Gratis
Estática —mañá— Itinerante —tarde—

05/01

Grazas á NAVIERA MAR DE ONS, o Nadal 
chega á ría de Vigo. Con capacidade para 500 
persoas, o catamarán «Mar Vigo», unha das 
embarcacións máis grandes da flota da empre-
sa, convértese por segundo ano consecutivo no 
«Barco do Nadal de Vigo». Estas exclusivas ru-
tas marítimas arrancan o 3 de decembro e des-
envolveranse practicamente a diario ofrecendo 
un miradoiro singular desde a nosa ría. O barco 
loce unha decoración espectacular composta por 
52.000 luces LED, árbores, grilandas, música de 
Nadal da man dun picadiscos e servizo de bar a 
bordo Papá Noel está a bordo ata o 25 de decem-
bro, collendo a remuda o Paxe Real ata o 6 de xa-
neiro. Como colofón final, gárdase unha sorpre-
sa para as dúas últimas xornadas da temporada. 
Cada día, ás 20:00 h, o barco arriba na dársena da 
Laxe, a escasos 400 metros do mercado de Nadal 
«Cíes Market», para ofrecer unha viaxe de hora 
e media de duración. Todos a bordo!

Luces de Nadal e música a bordo

Porto de saída: Vigo (Dársena de A Laxe).
Días: do sábado 3 ao domingo 11, sábado 17, domin-
go 18, do luns 26 ao venres 30 de decembro; do luns 
2 ao mércores 4, sábado 7 e domingo 8 de xaneiro
Hora de saída: 20:00 h.
Prezo: 15,00 € (a partir dos 13 anos de idade), 8,00 
€ (entre os 3 e os 12 anos de idade), gratis (ata os 2 
anos de idade)
Prazas limitadas, reservas en: mardeons.com

WONDERCOVERS:

Sinatra Coctel Bar —22:00— 12 €

23/12

‘WONDERCHRISTMAS’

TONY LOMBA E ELIO DE SANTOS
La Fábrica de Chocolate —22:00— Desde 12 €

29-30/12

GALICIAN MAGIC FEST
Teatro Afundación —18:00 e 20:30—

26-27/12

Desde 10 €

CONCERTO DE ANO NOVO

Mar de Vigo —21:00— Desde 33 €

06/01

‘JOHANN STRAUSS’ + BALLET

https://www.mardeons.es/
https://www.mardeons.es/o-barco-do-nadal/
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A mesa posta
TEXTO: PAULA CERMEÑO

COAS LUCES DO NADAL PRENDIDAS,  
vólvese lícito facer dos bares un segundo fogar. 
Os encontros cos amigos expatriados, cos fami-
liares de fóra e as grandes papatorias para cele-
brar o remate  do ano fan que busquemos sitios 
axeitados para congregar persoas como máis 
nos gusta: diante dunha boa mesa. Son moitos 
os hostaleiros que ofertan menús especiais para 
podermos xantar, cear ou tomar un petisco coa 
nosa xente. Iso si, é recomendable reservar coa 
máxima antelación posible.

Aplomo, consciencia de saúde

O cociñeiro Siro González abriu o negocio 
en 2020 co obxectivo de converter en algo ex-
traordinario o acto cotián de sentarnos á mesa. 
Da cociña «consciente» de Aplomo saen cada 
mediodía pratos que melloran a calidade de 
vida das persoas: completos, elaborados con 
alimentos directos do mercado local, ecolóxicos 
e pensados para unha boa dixestión. O resulta-
do é unha oferta moi variada, chea de produto 
fresco de calidade cociñado con cariño.

Na carta atopamos pratos fixos, como a ensa-
lada de robaliza fresca con aceite verde, as ca-
rrilleiras de tenreira, o tartar de xurelo e fram-
boesas ou o arroz con chocos de Redondela. A 
oferta varía segundo a temporada, no inverno 
atopamos a crema de cabaza e o arroz con bo-
letos e castañas. Ademais, cada día descubri-
mos no encerado unha suxestión a prezo redu-
cido e fóra de carta. Os pratos conviven cunha 
selección de pizzas elaboradas con masa léveda 
de fariña de Lalín, que se deixa fermentar du-
rante 48 horas, ao estilo napolitano.

Nestas datas, Aplomo promociona os tres 
«Menús para as luces», denominados así por-
que ao barrio non chega a famosa ilumina-
ción do Nadal de Vigo. O prezo desta terna de 

modalidades oscilan entre os 19 e os 30 euros; 
a opción máis económica disponse en forma de 
petiscos para compartir e a máis cara contén un 
prato de carne ou peixe por comensal,  incluín-
dose en todos bebida e sobremesa.

Leria, irmandade de lei

Botar a lingua a pacer enxaugándoa cunha 
boa cervexa artesá é a proposta de Leria, o 
novo proxecto hostaleiro de Pablo Fontán e 
Alberto Mosquera, creadores do selo vigués 
de cervexa artesá Irmaos de Lei, sumándose 
Borja da Silva ao negocio.

Oito billas con cervexas artesás propias e con-
vidadas e medio cento de referencias en bote-
lla e lata, que se van cambiando e actualizando 
constantemente son bos argumentos para se 
achegar ao local. A variedade fai que poidamos 
probar desde opcións máis convencionais ou 
que nos atrevamos a degustar grolos con carga 
extra de lúpulo, cervexas elaboradas con mango 
ou café e tragos máis fortes de ata 9º de alcohol. 
Detrás da barra temos o asesoramento preciso 

@aplomocc  |  rúa de Zamora, 73 
luns, das 11:00 ás 16:00 h; martes a domingo, 

das 11:00 ás 16:00 h e das 19:30 ás 23:30 h

https://www.instagram.com/aplomocc/


Rabuda, taberna ben armada

La Marimorena era un nome ben propio para 
o Nadal, pero o pasado mes de maio o equipo 
da desaparecida taberna da rúa Alta trasladouse 
á do doutor Cadaval, onde rexurdiu con forza 

para dar co estilo que máis se adapte aos no-
sos gustos e iniciarnos no mundo da cervexa 
artesá. Tamén se ofrece a posibilidade de facer 
unha cata de catro variedades co asesoramento 
do persoal. «A nosa vocación é a de ter birra 
para todo o mundo, tanto en sabor como en 
prezos; estamos en contra da das cervexa como 
produto para elites, cousa que se ve noutros 
sitios», comenta Fontán. O que diferencia esta 
cervexería doutras que hai na cidade é a aposta 
por ofrecer uns pratos elaborados que redon-
dean a experiencia. Uns mexillóns con mollo 
de chile afumado, un taco de rabo de touro ou 
un strogonoff de cogomelos poden ser grandes 
compañeiros da bebida dourada.

Pensando nas reunións grupais do Nadal, ofré-
cennos dous menús, por 20 ou 30 euros, forma-
dos por pratos que non teñen na carta de xeito 
habitual, como o pan bao, as croquetas de polbo 
ou as ameixas á mariñeira, incluíndo a bebida. 
As reservas son de oito persoas como mínimo.

baixo o nome de Rabuda. Andrea Portela, 
Ana Doval e Miguel Rueda apostaron por un 
local máis grande e un concepto un pouco máis 
refinado, con servizo de mesas e ampliando as 
opcións. A minuta conserva algúns dos pratos 
populares do anterior local: non podían faltar 
o riquísimo bocadillo de luras, a tortilla pouco 
feita ou o pisto, e incorpora outros como as ca-
rrilleiras de porco ibérico e o galo celta; produ-
tos nobres cociñados durante horas e presenta-
dos con esmero. Tamén hai polbo á prancha ou 
empanada caseira ou sobremesas como a torta 
de chocolate, que se prepara segundo unha re-
ceita familiar de Miguel. Malia ao refinamento, 
Andrea ten claro que segue a rexentar unha ta-
berna, onde «o trato próximo e a cociña caseira 
son as bases do negocio» e na que se pode comer 
en mesa alta ou mesmo na barra, ao estilo das 
casas de comidas tradicionais. Outro signo de 
que estamos nun restaurante dos de toda a vida 
é a oferta de cocido cada domingo ao mediodía, 
con sopa, carnes variadas, verdura abundante e 
sobremesa de filloas.

Para este Nadal, ofrécennos elixir algo da carta 
ou algún dos menús grupais. Un está pensado 
para petiscar e o outro para comer de prato, 
dispoñendo ademais de opción vegana. Oscilan 
entre os 20 e os 32 euros e inclúen sobremesa 
caseira, café e groliño de licor, bebida á parte.

@leriacervexaria  |  rúa de Teófilo Llorente, 12 
martes a xoves, das 18:00 ás 23:30 h; venres, 

das 18:00 á 1:00 h; sábado, das 12:00 ás 15:00 h 
e das 18:00 á 1:00 h; domingo, das 12:00 ás 23:30 h

@tabernarabuda  |  rúa do Doutor Cadaval, 32 
martes a xoves, das 19:00 ás 0:00 h; venres,  

as 19:00 á 1:30 h; sábado, das 13:00 ás 16:30 h  
 das 19:00 á 1:30 h; domingo, das 13:00 ás 16:30 h 

e das 19:00 ás 00:00 h
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https://www.instagram.com/leriacervexaria/
https://www.instagram.com/tabernarabuda/


Umami, a quintaesencia do sabor

Umami é un establecemento especializado en 
carnes galegas e peixes frescos que coida de 
xeito especial a procedencia da materia pri-
ma. Alén dos pratos principais, a oferta com-
pleméntase cunha carta para picar, que cambia 
segundo a época do ano, na que atopamos op-
cións tradicionais: croquetas de chacina, luras, 
polo crocante e lagostinos empanados, polbo… 
A tortilla de pataca é unha especialidade da casa 
á que se lle dedica un día á semana. Sen descoi-
dar o público vegano, con diferentes opcións.

De cara ao Nadal, a taberna non propón un 
menú pechado senón que ofrece un servizo 
flexible e personalizado, elaborando menús á 
medida con pratos dentro e fóra de carta, como 
os mariscos. Aquí acéptanse grupos de entre 
oito e 50 persoas, a máxima capacidade do local. 

Zebú, a lume de biqueira

Produto de altísima calidade, atención persona-
lizada e sobremesas lentas constitúen a cerna de 
Zebú, un restaurante inaugurado nos últimos 
meses e que xa se está consolidando como un 
favorito para as reunións de negocios. Estela 

Ibáñez, responsable da área de restauración, 

cóntanos que isto se debe a unha atención ex-
quisita e á filosofía de sobremesa slow, que ofre-
ce a posibilidade de estirar o xantar ata as seis 
da tarde ou a cea ata as dúas da mañá, regando o 
momento cun café ou unha copa.

O espazo diáfano e a proximidade coa zona de 
copas do Areal, fan que sexa unha opción moi 
atractiva para celebracións ou xuntanzas espe-
ciais entre amigos, sobre todo á hora da cea. 
Alberto García, chef deste templo da carne, 
describe o que el fai como «unha mestura de co-
ciña tradicional e innovadora, na que se utilizan 
a diario técnicas de afumado ou coccións a baixa 
temperatura». Os protagonistas son os pratos 
de carne, como o boi e a vaca vella madurada, 
da que se poden consumir impoñentes pezas 
de máis de un quilo e medio de peso feitas ao 
carbón. A especialidade é a carne, pero Alberto 
García lémbranos que a carta inclúe luxosas en-
saladas de burrata, peixes galegos frescos, arro-
ces ou entrantes fríos, como as delicias de sal-
món, o carpaccio de reno ou o medallón de foie.

Para este Nadal, atopamos en Zebú dous me-
nús especiais para grupos, que inclúen os pra-
tos primeiro e segundo e a sobremesa, dándolle 
gran relevancia aos viños cos que se acompaña 
a comida, incluído o champaña. Os grupos son 
de 20 persoas como moito, para garantir a tran-
quilidade e o espazo adecuado.

@umamitaberna  |  rúa de Salamanca, 2 
luns a domingo, das 12:30 ás 16:00 h. 

Para abrir en horario de ceas, 
cómpre unha reserva para un mínimo de 8 PAX

@zebuvigo  |  rúa do Areal, 18 
de luns a mércores, das 13:30 ás 15:30 h; 
de xoves a sábado, das 13:30 ás 15:30 h 

e das 21:00 ás 23:30 h (horario de cociña)
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https://www.instagram.com/umamitaberna/
https://www.instagram.com/zebuvigo/


Como cada ano, o GRUPO PEREIRA volve 
á casa por Nadal co receitario Cocina de abor-
do, que neste 17.º volume homenaxea a figura 
da escritora e intelectual galega Emilia Pardo 

Bazán, nunha maridaxe perfecta entre gastro-
nomía e literatura. O receitario leva por título 
La cocina del mar de Emilia Pardo Bazán, co gallo 
do inminente 110.º aniversario da publicación 
de La cocina española antigua (1913), o primeiro 
libro de cociña da devandita intelectual coruñe-
sa, enmarcado no proxecto editorial Biblioteca 

de la Mujer, que ela mesma dirixía. Todo un  
exemplo de que un volume de cociña pode 
achegar máis que propostas de pratos, dando pé 
a un documento de valor cultural con carácter 
histórico.

O receitario de Pereira recolle algúns dos pratos 
feitos a base de produtos do mar que a escri-
tora recompilou no devandito libro, adaptados 
aos tempos actuais da man de dous restauran-
tes de relevancia en Galicia. Estas «vieiras es-
tilo Vigo» foron reformuladas no restaurante 
Matices, de Carla Álvarez, en Moaña.

INGREDIENTES
6 vieiras coa cuncha
2 cebolas tenras
1 tomate
Perexil picado
Pan relado
Sal
Pementa
Xamón ibérico
Queixo de Arzúa
½ vaso de viño branco albariño
Pemento moído de La Vera
Aceite de oliva virxe extra  (AOVE)

ELABORACIÓN
Lavamos as vieiras retirando a cartilaxe bran-
ca que as adhire á cuncha e aderezamos con sal 
e pementa. Prequentamos o forno a 180 ºC. 
Mentres, picamos en dados pequenos as cebolas 

e o tomate e cociñamos a lume maino en aceite 
de oliva virxe extra. Cando a cebola estea bran-
da, regamos con medio vaso de viño branco al-
variño e deixamos que evapore. Retiramos do 
lume e incorporamos media culler de pemento 
moído. Colocamos as vieiras sobre as cunchas 
e colocamos sobre cada unha uns anaquiños de 
xamón en tiras miúdas, dous tacos de queixo e 
unha cullerada de cebola. Coroamos con pan 
relado e perexil picado. Por último, enforna-
mos durante 6 minutos a 180º C.

Para quen quede con gana de máis, nas tendas 
que o Grupo Pereira ten no número 59 da rúa 
da Beiramar e no número 41 da rúa da Ronda 
de Don Bosco regálase un receitario en forma 
de almanaque coa compra dos produtos do mar 
para o Nadal. Ademais, na web pereira.es hai 
un apartado específico para receitarios, onde 
se poden descargar outras propostas coas que 
aproveitar do xeito máis exquisito o sabor do 
Atlántico. Todos a bordo!

Cociña de a bordo: vieiras estilo Vigo
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Catro regalos de noso
TEXTO: Estela GÓMEZ

abrir este templo da papelería gourmet no centro 
da cidade. Para regalar materiais de escrita que 
fomenten a creatividade podemos visitar esta 
tenda e escoller algúns dos produtos destacados, 
como Traveler’s Notebook, un caderno xapo-
nés midori de pel con interiores intercambiables 
(unidos mediante gomas), que podemos usar de 
maneiras infinitas. Pode ser unha axenda, un ca-
derno de debuxo, un diario de viaxes ou mesmo 
unha carteira. En tamaño e cor hainos para re-
partir, e pódense combinar de mil e unha manei-
ras. Un agasallo que parecerá non ter fin.

Tras PANDA BOHÈME están Ana e Álvaro, 
dous arquitectos que un día decidiron pechar o 
estudio que tiñan en Madrid e volver a Vigo para 

1. TRAVELER’S COMPANY NOTEBOOK

49,90 €  |  PANDA BOHÈME 
Rúa de María Berdiales, 15  |  pandaboheme.com

Unha xoia é un regalo eterno, por iso este 
Nadal propoñemos como agasallo especial o 
colgante Ribeira Sacra, unha peza en prata de 
lei 925 cun acabado interior galvanizado en 
vermello paixón de ARDENTIA. Este deseño 
do xoieiro artesán Luís González está inspira-
do nos sinuosos debuxos que o río fai polo te-
rritorio con denominación de orixe que bautiza 
a xoia. Un amuleto que levar sempre para sentir 
a forza da auga e que cada ano que empeza sexa 
mellor que o que anterior.

2. COLGANTE 'RIBEIRA SACRA'

98,00 €  |  ARDENTIA 
Rúa de Policarpo Sanz, 22  |  ardentia.es

O NADAL FAINOS BOTAR a vista atrás e 
lembrar todo o que compartimos durante un 
ano. Enchentes en familia, xuntanzas entre 
amigos, a volta aos grandes concertos… Parece 
que este Nadal, por fin, podemos esquecer a 
distancia social e as máscaras. Por iso, estas fes-
tas propoñémonos lembrarlle á nosa xente que 

sen ela esta última volta ao sol non sería nin a 
metade de boa, e facelo do xeito que nos gusta: 
apostando polos negocios de proximidade. Nos 
locais e nas marcas de Vigo atopamos propos-
tas orixinais de papelería, xoiería, gastronomía 
e moda coas que desbotar de vez as compras su-
perfluas. Aquí temos un cuarteto para regalar.

https://pandaboheme.com
https://www.ardentia.es/
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sempre hai tanta xente?» A resposta é ben sinxe-
la: porque hai un gran produto. Para que nestas 
festas non falte en ningunha mesa o mellor ma-
risco galego, a marca de produtos do mar propón 
regalar as caixas de dous quilos de lagostino pes-
cado en alta mar e conxelado a bordo. Esta caixa 
do número dous contén unha media de vinte e 
cinco pezas por quilo, que fará as delicias dos pa-
dais máis esixentes. Non haberá quen falle apa-
recendo na casa dos sogros cunha caixa da marca 
Pereira… e que eles se encarguen do albariño.

Calquera que durante as datas do Nadal pase 
polas tendas de PEREIRA PRODUTOS DO 
MAR acaba preguntando o mesmo: «Por que 

3. PRODUTOS DO MAR

8,50 €/kg  |  PEREIRA 
Avda. de Beiramar, 59 e rúa da Ronda Don Bosco, 41 

tienda.pereira.es

para enchermos de cor o noso look levando 
aventuras ao ombro cada día. Utilizando ma-
teriais sostibles, pensando no medio ambiente, 
MUNDAYA ofrece bolsas e bolsos para todos 
os gustos, a base dunha fabricación en algodón 
de máxima calidade. Por suposto, o deseño e a 
orixinalidade son esenciais na marca, e de en-
tre todos os produtos destacamos a bandoleira 
Bico, na que a variedade na elección das cores, 
a elegancia e a utilidade van da man. Regala a 
posibilidade de encher este obxecto con expe-
riencias vitais este ano que empeza!

Desde o taller rural que ten, Lara Santomé 
deseña e fabrica bolsos de forma artesanal 

4. BANDOLEIRA 'BICO'

59,95 euros  |  Mundaya  |  mundaya.com

https://tienda.pereira.es/
https://mundaya.com/
https://nukkaestudio.com/
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Chin-chin
Finca Monteveiga, 
de Mar de Frades

A bodega das botellas azuis convídanos a de-
gustar un novo lanzamento: Finca Monteveiga, 
o primeiro albariño da bodega nado na ribeira 
do Ulla. O laborioso e coidado proceso come-
zou coa plantación das viñas en 2003; despois 
de anos de crecemento e 15 meses de crianza, 
tanto en barrica como en botella, por fin, ve 
a luz a primeira anada de tan esperado caldo. 
As viñas nacen en outeiros de mediana altura á 
beira do río, en plantacións extensivas, mergu-
lladas a diario na néboa do val e sacudidas pola 
brisa que chega desde o Atlántico. O resultado é 
un viño moi aromático no que mesmo se pode 
percibir a salinidade do mar. Un sabor que con-
quista con elegancia e frescura. Unha paisaxe 
embotellada da que nada máis que existen 2.700 
unidades.

mardefrades.es  |  @mardefrades

La Fabulosa, vermú

Doce, amargo ou aromático, o vermú conquis-
ta as papilas gustativas, especialmente con algo 
apetitoso para amenizar a espera ata o xantar. 
Os vermús de La Fabulosa están elaborados se-
guindo unha receita tradicional de 1914. Para 
o branco, utilízanse viños godello e sauvignon 

blanc, que veñen de repousar en barricas de 
madeira xunto a herbas aromáticas e especias: 
artemisa, canela, herba luísa, maiorana, salvia 
e vainilla. Por outra banda, o vermello leva en-
tre outros ingredientes aromáticos, ademais de 
coincidir na vainilla: cravo, laranxa e xenxibre. 
O resultado é un licor con moito corpo e sabor 
potente que perdura na boca despois de bebe-
lo. Desfrutalo só cunha rodeliña de laranxa ou 
limón é a opción máis clásica, pero desde a bo-
dega suxírennos combinacións como o vermú 
con tónica ou como o vermujito, un cóctel que 
combina vermú branco e vermello con lima e 
saramago. Os produtos de La Fabulosa, entre os 
que tamén destacamos os espumosos branco e 
rosado moi oportunos para estas datas, pódense 
adquirir na web e en tendas gourmet e grandes 
superficies.

lafabulosa.es  |  @vermutlafabulosa

TEXTO: Paula CERMEÑO

http://mardefrades.es
https://www.instagram.com/mardefrades/
http://lafabulosa.es
https://www.instagram.com/vermutlafabulosa/


CHEGOU A ÉPOCA en que se pode levantar a copa con máis soltura que o resto do ano. Se quere-
mos que os nosos brindes teñan un aire distinto e fuxir, non moi lonxe, da clásica copa de viño ou de 
cervexa industrial, velaquí traemos catro ideas made in Galicia.

Lola Espumoso, de Paco & Lola

A bodega coñecida polas botellas de lunares re-
mata o ano brindando con Lola, o primeiro es-
pumoso da marca. Coma os seus viños, este brut 
está feito en Galicia, con uva albariña das vides 
do Val do Salnés, propia da denominación de 
orixe Rías Baixas. Lola elabórase mediante o 
método tradicional de segunda fermentación 
en botella ou «champenoise»: engarráfase o viño 
engadindo azucre e lévedos ou lías, deixándoo 
en rima cun mínimo de 9 meses de contacto 
coas lías nas botellas en posición horizontal. 
No caso do espumoso Lola a rima é mais pro-
longada, de mínimo 24 meses. Así conséguese 
unha mellor integración das burbullas, máis 
pequenas e cremosas, e aromas terciarios que 
recordan a pastelería, froita confeita e flores se-
cas. O resultado é un cava con matices florais e 
lixeiro sabor a froitos secos, que pode traer un 
recordo a mazapán nun contexto de burbulla 
fina e fresca. Para podelo catar, recomendamos 
ir bulindo á web, pois están á venda as últimas 
botellas deste elegante elixir.

pacolola.com  |  @paco_lola

Labrega, de Irmaos de Lei

Cuñados, socios e, ante todo, grandes afec-
cionados á cervexa. Pablo Fontán e Alberto 

Mosquera empezaron a producir os primeiros 
litros da súa bebida preferida por diversión, 
pero axiña caeron na conta de que ese pasatem-
po tiña un futuro comercial. En 2018 sacaron 
ao mercado Apaixonante, unha clásica ameri-

can pale ale (APA), lixeiramente torrada, pero 
moi fresca e cun toque floral. Despois chegaron 
Engatadeira, unha India pale ale (IPA) con moita 
carga de lúpulo que lle confire un carácter po-
tente, aromático e resinoso; e a Labrega, unha 
homenaxe á xente do campo que combina o 
estilo belga cunha carga extra de lúpulo para 
acadar un resultado máis moderno e tropi-
cal. Podemos brindar coas cervexas artesás de 
Irmaos de Lei pedíndoas a domicilio a través 
da web ou achegándonos á cervexería Leira, 
no número 12 da rúa de Teófilo Llorente. 
Ademais, disponse dun o pack premium, coas 
tres cervexas e un abrechapas de madeira, que 
é un regalo perfecto para calquera amigo cer-
vexeiro. Podémolo atopar na web.

irmaosdelei.gal  |  @irmaosdelei
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http://circodenadal.gal/


34 | decembro 2022 - xaneiro 2023

Educadora
infantil

LOURDES TOMÉ

Un, dous, tres… e catro. Esa é a cantidade 
de regalos de Nadal que os expertos re-
comendan para a rapazada. Cada vez son 
máis os estudos que indican que nestas se 
recibe un número excesivo de agasallos. 
Insistindo no contraproducente que iso 
pode resultar para a infancia, xorde a pro-
posta para frear esas avalanchas de gala-
nos e para aprender a regalar mellor, con 
obsequios que cubran unhas expectativas 
razoables. O obxectivo pode volverse ver-
dadeiramente difícil, pois hai familias que 
parece que compiten por ver quen 
regala máis, quen fai o presente 
máis grande ou máis caro.

Desde estas verbas, animamos a 
seguir a regra dos catro regalos, 
que consiste en seleccionar ca-
tro cousas baseándose en catro 
principios:

1. Algo para ler.

2. Algo para vestir.

3. Algo que se desexe.

4. Algo que se necesite.

O Nadal é unha época da que a cativada 
pode gozar e aprender. Hai que facer ver 
que o máis importante non son os bens ma-
teriais, que non se deben regalar animais ou 
cousas que se acaben convertendo en lixo. 

É necesario que se vexa que que 
hai nenas e nenos que non teñen 
a fortuna de poder festexar estas 
datas nin recibir un agasallo; tamén 
debemos animar a que a nosa ra-
pazada faga regalos, por exemplo, 
con xoguetes que xa non utilicen, 
que estean en boas condicións, 
para outros pequerrechos.

De caTRO 
a caTRO

«A mellor cousa que se lles pode dar aos nenos, despois de bos hábitos, 

son boas lembranzas». 
Sydney J. Harris
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Na axenda de amovida.gal podes consultar estes e outros eventos para pequerrechos en Vigo

TOY MUSICaL, THE STORY

Data e hora: sábado 17 de decembro, ás 12:00 h // Lugar: Cine Teatro 
Salesianos // Prezo: 12,00 € // Idade recomendada: Público familiar // 
Duración: 70 minutos.

O día en que Andy fai 10 anos, todos os xoguetes que ten 
cobran vida para lle organizar unha festa que nunca ha es-
quecer. Un musical interactivo cheo de cancións nunha an-
toloxía que mestura cancións da factoría creada por Walt 
Disney, da cuadrilla de Los Payasos de la Tele ou do grupo 
CantaJuego nun libre tributo a Toy Story.

Data e hora: do xoves 22 ao sábado 31 de decembro // Lugar: Sala Ártika // 
Prezo: 8,00 € (anticipada), 10,00 € (xeral) // Idade recomendada: a partir dos 
3 anos // Duración: 50 minutos.

Como cada ano por estas datas, a Sala Ártika pon en mar-
cha unha serie de espectáculos diarios para o público 
infantil cun programa que abrangue os seguintes títulos: 
Olivia y las plumas, A vida tola, A illa da deslembranza, A ga-
liña azul, Estrellas, El hombre que plantaba árboles, Mi amigo 
el dragón, Quixote e Os tres porquiños.

VIII FeSTIVaL PEKeÁRTIKO De NaDaL

Data e hora: venres 2 de decembro, 
ás 18:00 h (obradoiro); venres 9 de 
decembro, ás 18:00 h (obradoiro) e as 
20:00 h (espectáculo) // Lugar: Centro 
Comercial A Laxe // Prezo: gratis // 
Idade recomendada: todos os públicos.

Este festival ofrece es-
pectáculos e talleres para 
cada venres. Obradoiro en 
que varios magos fan unha 
mostra interactiva e prácti-
can diferentes e divertidos 
xogos e trucos de maxia. O 
evento finaliza cun show a 
cargo do Mago Rey Midas.

VIVe La MaGIa

Data e hora: domingo 11 de decembro, 
ás 18:30 h // Lugar: Auditorio Mar de 
Vigo // Prezo: desde 15,75 € // Idade 
recomendada: todos os públicos.

Era unha vez un príncipe 
que vivía nun esplendoroso 
castelo e que, a pesar de ter 
todo canto desexaba, era 
egoísta e consentido. Unha 
noite, unha bruxa botoulle un 
maleficio que o converteu 
nunha besta, un sortilexio 
do que só se libraría aca-
dando un amor verdadeiro. 
Un conto clásico na adapta-
ción de La Barbarie Teatro 
Musical.

La BeLLa Y La BeSTIa, 
EL MUSIcaL

https://www.artikavigo.com/eventos.html
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O clima está afectando o planeta e a consecuencia máis 
inmediata é o desxeo. Unha nena decide investigar a orixe 
do xeo e buscar alguén que teña o poder para reverter o 
problema. Teatro musical que lle rende tributo á sonada 
película Frozen.

EL ORIGeN DEL HIELO

Data e hora: martes 27 de decembro, ás 17:30 h // Lugar: Auditorio Mar de 
Vigo // Prezo: desde 15,75 € // Idade recomendada: todos os públicos.

RaP CON ROSaLÍa

Obradoiro de rap para que os pequenos aprenden a escri-
bir e interpretar versos e coñecer figuras literarias da nosa 
terra, centrado nos cantares galegos de Rosalía de Castro.

Data e hora: martes 27 de decembro, ás 18:30 h // Lugar: Biblioteca Xosé 
Neira Vilas // Prezo: gratis // Idade recomendada: a partir dos 10 anos // 
Duración: 90 minutos.

Data e hora: mércores 28 de decem-
bro, ás 10:30 h // Lugar: Biblioteca 
Xosé Neira Vilas // Prezo: gratis // 
Idade recomendada: a partir dos 5 
anos // Duración: 180 minutos.

Actividade coa que poñer 
en valor, dun xeito ameno e 
divertido, a importancia do 
consumo responsable, para 
espertar conciencias e sen-
sibilidades namentres que 
se reflexiona sobre todo o 
que pode ofrecer un obxec-
to de vello se lle botamos 
imaxinación.

ESTe NaDaL, 
REGÁLOcHe 

UNHa HISTORIa

Circo, danza, ilusionismo e música. 
 INVeNTIO  ofrece como carta de presen-
tación estes catro conceptos. Unha combi-
nación máxica que invita a pasar un bo rato 
en familia durante estas festas e avanza 
unha precisa idea do que o público vai ex-
perimentar. 

Imaxinemos que, para cando chegue o úl-
timo ano Xacobeo deste século, alá polo 
2094, o Camiño de Santiago e todo o que 
implica, deixaron de existir. Poñamos tamén 
que o ser humano é case unha máquina 
que nin sente nin padece e que tampouco 
se identifica coa terra que habita. Ese é o 
escenario en que se atopan os 14 prota-
gonistas desta historia. Entre malabares, 

O CaMIñO 
DeSDE O fUTURO

acrobacias, e equilibrios varios, coreogra-
fías, maxia e música o fío condutor leva a 
audiencia polo vieiro que teñen que perco-
rrer os personaxes para volver conectar 
co celme galego, coa verdadeira identidade 
de Galicia.

Data e hora: martes 3 e mércores 4 de xaneiro, ás 17:00 e 
ás 20:30 h // Lugar: Auditorio Mar de Vigo // Prezo: entre 
16,75 € e 27,50 € // Idade recomendada: todos os públi-
cos // Duración: 120 minutos (con intermedio).
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Noelia Álvarez

https://www.teuticket.com/es/ver/inventio
https://www.teuticket.com/es/ver/el-origen-del-hielo-tributo-a-frozen
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No Nadal, hai un lugar onde os soños se tor-
nan realidade. E non estamos a falar de Vigo 
pois, aínda que o esplendor da nosa cidade 
cegue o resto, hai máis lugares onde vive o 
Nadal. En Santa Maria da Feira —unha vila 
lusa a 30 quilómetros ao sur da cidade do 
Porto—,  PERLIM  está á espera. O que 
naceu como un proxecto pequeno en 2008, 
é na actualidade o maior parque temático 
natalicio de Portugal, atraendo milleiros de 
persoas cada mes de decembro. A Quinta 
do Castelo, coroada por unha fortaleza do 
século IX nun gran estado de conserva-
ción, transfórmase durante todo este mes 
na Terra dos Sonhos, como foi inicialmente 
bautizado este evento. A festa non se limita 
á temática natalicia, pois no interior do par-
que hai árbores sabias, elfos, fadas, magos, 
piratas, princesas e trasnos como Perlim e 
Pimpim, dous xemelgos que exercen de an-
fitrións durante a visita.

No interior do parque hai carruseis, con-
certos, espectáculos diversos, flocos de 
millo, fogos artificiais, lagoas, musicais, tiro-
lesas, tobogáns, trens e xogos variados. Ata 

PeRLIM, 
O LUGaR Da MaxIa

ten unha caseta o mesmísimo Papá Noel! O 
prato forte da visita é o circo Magikal, que 
ofrece un espectáculo cunha reflexión so-
bre a liberdade, a loita ante as inxustizas e 
a busca da verdadeira felicidade protago-
nizada por un feiticeiro posuidor dun cha-
peu con poderes máxicos. Conta con dous 
pases por xornada, un de mañá e outro de 
tarde. Unha das novidades deste ano é a 
creación dun mercado de nadal no Largo do 
Rossio a escasos 500 metros da entrada 
ao parque; un espazo de acceso gratuíto 
que conta cunha esmerada decoración e 
actividades de animación onde podemos 
atopar obxectos de regalo, doces típicos e 
gran variedade de apócemas máxicas, para 
iniciar ou rematar á altura das circunstan-
cias a visita.

Perlim constitúe unha escapada ideal para 
realizar en familia, onde grandes e peque-
nos poden desfrutar do maior parque te-
mático de Nadal do país veciño a hora e 
media de Vigo.

Alameda de Roberto Vaz de Oliveira, 4520-141 
Santa Maria da Feira (Portugal) 

perlim.pt  |  @perlimportugal

https://www.perlim.pt/
https://www.perlim.pt/
https://www.instagram.com/perlimportugal/
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Que os idiomas son unha ferramenta para o 
futuro é ben sabido, pero non o é tanto sa-
ber que lugar escoller para a aprendizaxe. 
O máis recomendable é optar por centros 
onde a rapazada aprendan por inmersión, 
onde se dispoña de continuidade no tempo, 
é dicir, que á medida que os pequerrechos 
van facendo anos poidan seguir formándo-
se e que garantan unha aprendizaxe efec-
tiva. Estes puntos cúmprense moi ben nos 
centros  KIDS&US,  onde se reproduce 
o proceso natural de adquisición do inglés 
coma se fose unha lingua materna. En xa-
neiro, o centro ofrece unha clase de proba 
gratuíta para meniños de entre 1 e 2 anos. 
A través de xogos, cancións e materiais 

TRaBaLLaR 
PaRa O INGLéS

adaptados a estes primeiros anos, establé-
cese o vencello cun novo idioma, evitando 
que sexa para eles un propósito de ani-
novo que se apraza cando sexan adultos. 
Escaneando o código QR podémonos ano-
tar 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

https://www.kidsandus.es
mailto:vigo.independencia%40kidsandus.es?subject=
mailto:vigo.urzaiz%40kidsandus.es?subject=
https://www.artikavigo.com/eventos.html


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

OS VACALOURAS: 
PATACA’N ROLL FURANCHEIRO

formada por dous EP e un álbum publicado 
en 2021, contén himnos xeracionais como 
Súbete ao Vitrasa, Trillei a pirola coa tapa do 

váter, Desbrozadora, Quero ser Miro Pereira ou 
O Samil é Portugal, interpretada xunto a len-
da lusa Quim Barreiros.

Herdeiros do rock bravú dos anos 90 e pio-
neiros do pataca’n roll, Os Vacalouras son 
a banda máis famosa da parroquia de Teis. 
Conta a lenda que, no 2004, Víctor e Gabi 

crearon a súa primeira canción, Viaje side-

ral, despois dunha inspiradora partida ás 
agachadas. Máis adiante, súmanse Adrián á 
batería e Pepe ao baixo e forman un cuar-
teto que celebra 15 anos de traxectoria cun 
concerto o venres 16 de decembro na Sala 
Máster Club.

A instrumentación de banda clásica de rock 
aderézase cunha gaita, tocada de maneira ra-
biosa polo vocalista Gabi. Esa será unha das 
claves do seu son, xunto a unhas letras do 
máis persoal: escatoloxía e ruralismo a ritmo 
de punk rock experimental. A súa discografía, 
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https://editorialgalaxia.gal/produto/son-da-cidade-o-libro-da-musica-viguesa-no-noso-seculo/
https://editorialgalaxia.gal/produto/son-da-cidade-o-libro-da-musica-viguesa-no-noso-seculo/


as túas movidas

ANA BELÉN CUESTA GOYANES

NATUREZA TRANSXÉNICA

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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