
 A década máis longa da historia 

d
e 

ba
ld

e 
- 

N
A

D
A

L 
20

21
 -

 2
02

2
VO

U
 C

O
N

TI
G

O
Lé

va
m

e!
A

xe
n

d
a

 c
u

lt
u

ra
l 

d
e 

Vi
g

o
 



http://museodomar.xunta.gal/es


 NAVEGA POLA REVISTA INTERACTIVA 

 Ligazóns 
Para máis información, preme nas liga-

zóns dos termos subliñados en vermello.

 SUMARIO 
Cada elemento do sumario leva á súa páxi-

na correspondente.

 botóns 
Localizados nos bordos das páxinas, pre-

me os botóns para ampliar a información, 

comprar entradas, ver contido audiovi-

sual, volver ao sumario…

 barra superior 
Sempre vas poder volver ao inicio dun 

contido de varias páxinas premendo na 

barra superior.

 Zonas interactivas 
Navega polas páxinas na procura das zo-

nas interactivas (fotografías, biografías 

dos colaboradores, páxinas web, iconas de 

redes sociais, logotipos…).
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Posiblemente o máis salientable 
dos oitenta non fose a calidade 
musical. Aínda que, dito sexa de 
paso, de aí saíron músicos como 
Teo Cardalda, Miguel Costas, 

Julián Hernández, Pablo 

Novoa ou Antón Reixa, que 
aínda hoxe se moven coma 
peixes na auga neste eido. Con 
todo, pode que se vendese moi 
ben unha época que, se cadra, 
non foi tan dourada como se 
pinta. Do que non cabe dúbida 
é que aquela xeración conquis-
tou espazos que levaban anos á 
sombra. Había ganas de diver-
tirse, de experimentar, de pro-
bar cousas novas. Aquela xu-
ventude viguesa sacou a relucir 
inquedanzas, construíndo toda 
unha escena. A Movida é como 
se lle deu en chamar a aquilo que 
lle outorgou á cidade de Vigo 
certo protagonismo que tam-
pouco lle viña mal. Sen descoi-
dar a ollada crítica, unímonos á 
festa dunha corentena digna de 
celebración. Non en balde enca-
bezamos esta revista con seme-
llante nome. Comprobemos se 
verdadeiramente ia vida em-i 
ipeza aos corenta anos.i

 EDITORIAL 
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 ollo ao dato 
i‘Eu regalo local’,i o escaparate do co-
mercio vigués e a artesanía galega volve á 
casa por Nadal. En euregalolocal.amovida.
gal atopamos ideas para facer agasallos ori-
xinais repercutindo positivamente na eco-
nomía da contorna.

iAdeus ao decano da noite viguesa.i 
Toni’s Guitars, o club inaugurado en 1962 
por Eladio López, do que tomou a remu-
da o seu irmán Carlos hai dúas décadas, 
anunciou no Faro de Vigo o peche definitivo. 
Saúde, perrechos.

iMulticines Nortei ofrece a opción per-
fecta para os amantes da arte. Os días 13 e 
14 de decembro proxéctase o documental 
Impressionisti segreti (Daniele Pini, 2020) e 
o 31 de xaneiro, Leonardo: The Works (Phil 
Grabsky, 2019). O ciclo continúa ao longo 
do 2022, pódese consultar a programación 
completa multicinesnorte.eu.

iO falar non ten cancelas.i Unha das 
voces máis recoñecidas da dobraxe e a locu-
ción apagábase hai un ano na gorxa do vigués 
Antón Cancelas, que ademais foi un mítico 
DJ que fixo xirar centos de discos en históri-
cos locais da nosa urbe, coma o Satchmo, o 
Kremlin ou o Choco. In memoriam.

O domingo 27 de decembro de 1981 
Siniestro Total tocou no Cine Teatro 
Salesianos dentro do festival Nadal Rock. 

A formación iniciática —formada por 
Germán Coppini (voz), Miguel Costas 

(guitarra), Julián Hernández (batería) e 
Alberto Torrado (baixo)— non podía ima-
xinar que aquel concerto sería considerado 
o inicio da Movida viguesa que agora con-
memora catro décadas de historia.

 Efeméride 
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 vigués do mes 

texto: tamara novoa fotos: PAula cermeño

iCatro décadas pasaroni daquel acci-

dente a bordo dun Renault 12 na avenida 

da Beiramar en dirección a Bouzas. Aquel 

sinistro total acabou bautizando un grupo 

tan mítico como vivo. Julián Hernández 

Rodríguez-Cebral (Madrid, 1960) é 

unha das caras máis visibles da Movida 

viguesa dos oitenta que, ao contrario do 

que lles pasou a tantos outros, conseguiu 

manterse e prosperar. O chapeu negro e 

as lentes de sol non o abandonan nunca, 

como tampouco el abandona ese seu falar, 

sempre tan retranqueiro.

Como recordas o Vigo de finais dos se-

tenta e comezos dos oitenta?

Recordo a desfeita do sector naval como 
unha espada de Damocles na economía da 
cidade. Recordo que tiñamos un Scalextric 
xigante e inoperante na rúa de Lepanto. Os 
reforzos da Policía Armada, a Nacional da-
quela, chegados de Valladolid para reprimir 
as manifestacións. Recordo que pubs eran 
faladoiros nos que se escoitaba jazz e outras 
herbas semellantes. E non recordo en que 
división xogaba o Celta daquela.

Daquela vivías en Madrid, pero viñas 

decote a Vigo. Podes ver algunha simi-

litude entre ambas as dúas cidades para 

que nas dúas se dese a Movida?

Tamén frecuentaba A Coruña, onde se fa-
cían moitas cousas e tiñamos moitos ami-
gos, a pesar da eterna rivalidade entre Leri e 
Paco Vázquez. A confluencia foi a cafetería 
da Estación de Príncipe Pío, en Madrid, onde 
chegaban os expresos Vigo e A Coruña, con 
xente das Rías Baixas e das Rías Altas. O caso 
é que a situación era similar en máis sitios: 
Valencia, Bilbao, Granada… Que en Vigo e 
Madrid se lle chamase Movida é unha boba-
da coma outra calquera.

Cal foi, ao teu xuízo, o caldo de cultivo 

para tal movemento?

A orixe de toda a brincadeira dos oitenta foi 
a liberación hedonista, logo de tanta tele-
visión en branco e negro, tanta procesión, 
tanto desfile e tanta hostia do réxime en vías 
de transición, que non de derruba, como 
axiña quedou demostrado. A cultura under-

ground proporcionou música, cómics, cine e 
contidos dabondo ata a chegada do punk e 
da new wave británica, que non só revolu-
cionaron a música. Tamén houbo unha im-
portantísima liberación sexual. Antes non 

Julián Hernández
«QUE EN VIGO E MADRID SE LLE 

CHAMASE MOVIDA É UNHA BOBADA»

Escritor e músico



«Nos 80 
houbo unha 
importantísima 
liberación 
sexual»
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podías chegar a un hotel cunha parella do 
sexo oposto sen certificado de matrimonio, 
e a homosexualidade castigábase co cárcere. 
Ese caldo fíxose a lume lento nunha ola a 
presión nalgún momento tiña que estoupar.

Es o único dos compoñentes iniciais de 

Siniestro Total que se mantén no grupo. 

Como pode unha banda sobrevivir a to-

dos estes cambios?

Eu fun o que vulgarmente se coñece como 
un «trepa»: do último lugar na liña de saída, 
a batería, cheguei ata a pole position, a levar 
a voz cantante en poucos anos. De todos os 
xeitos, Javier Soto non estivo nos primei-
ros concertos do grupo porque estaba facen-
do a mili. Basicamente, a supervivencia do 
grupo foi pura teimosía e algo de sorte.

Que saída foi máis com-

plicada, a de Germán 

Coppini ou a de Miguel 

Costas?

A saída máis complicada foi, 
sen dúbida, a de Alberto 

Torrado. Cando marcha-
ron Germán Coppini e 
Miguel Costas houbo re-
postos de voz e guitarra no grupo, pero no 
caso de Torrado tivemos que reconverter a 
sección rítmica enteira. Foi nese momento 
cando entraron Segundo Grandío e Ángel 

González, e a tal efecto e eu deixei a bate-
ría. Con respecto á composición, tampou-
co houbo problemas. Coppini escribiu tres 
ou catro letras en total e non facía música. 
Costas, despois do disco Menos mal que nos 

queda Portugal (1984), para o que escribiu 
tres ou catro cancións, chegou a escribir un 
total de cero letras para álbums como De hoy 

no pasa (1987) ou Made in Japan (1993). Máis 
tarde, a incorporación de Jorge Beltrán e as 
entradas de Óscar Avendaño por Grandío 
e Andrés Cunha por González foron estu-
pendas.

Polo que se ve, todo o que se deu en cha-

mar Movida respondía a un ambiente 

festeiro onde todo o mundo se coñecía. 

Como era aquilo?

En Vigo tiñamos atención hostaleira de ca-
lidade toda a noite cos bares de ambiente 
portuario: o Bayona, o Das Almas Perdidas 
e todos eses. Aínda que houbo xente que 
estudaba ou traballaba, en Vigo todo cristo 
deseñaba, tiña un grupo polo que puidera 
pasar ou saía no Faro de Vigo co novo outfit 

de Londres.

E había algo de implicación política?

A política non estaba moi ben vista. Hai que 
recoñecer que a canción protesta dos sesen-
ta o es setenta foi bastante pesada e a satura-
ción coa propaganda da transición do cara-

llo, nin imaxinas. De todos 
os xeitos, nosoutros com-
partimos un single dobre 
con Os Resentidos, «Hey, 
hey, resistirei», en apoio ao 
sector naval e tocamos con 
eles nun concerto polos 
traballadores do Grupo de 
Empresas Álvarez (GEA), 
vendido polo Instituto 

Nacional de Industria (INI) e saqueado polos 
novos propietarios.

Algunha vez dixeches que as drogas 

dividían por onde se movían uns e ou-

tros… Había tanta droga daquela ou ago-

ra hai máis?

Tampouco foi para tanto. O consumo de 
marihuana era de hippies, a cocaína aínda 
non chegara masivamente, as anfetas eran 
portuguesas… O noventa por cento da xente 
o que faciamos era beber moito. En Madrid 
había máis de todo, pero as barras dos bares 
tamén estaban cheas.

Que recordo tes daquel concerto do 

27 de decembro de 1981 no Cine Teatro 

«A supervivencia 
de Siniestro Total 
foi pura teimosía 
e algo de sorte»

 VIGUÉS DO MES: Julián Hernández 
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Salesianos, ese que agora se toma como 

acto inaugural da Movida viguesa?

Acto inaugural da Movida? Manda carallo! 
Pois houbo moi pouca xente. Nosoutros le-
vabamos un  comando de apoio no que es-
taban Menchu Lamas, Antón Patiño ou 
Manolo Romón botando polo aire uns pan-
fletos que fixera eu uns días antes. No público 
estaba tamén Javier Soto, que estaba de per-
miso na mili, e mais o seu irmán, Tochi, que 
fixo as fotos. O pouco público alleo aos mú-
sicos marchou indignado coa canción «Matar 
jipis en las Cíes» e os curas dixeron que non 
volveriamos tocar no seu cine.

Que relación tes agora coa xente daquela?

A vida une e separa. Agora ando con prólo-
gos e presentacións para o regreso do grupo 
Rompente —Alberto Avendaño, Antón 

Reixa e Manolo Romón— co libro Que 

hostia din os rumorosos?, que para min supón 
un honor e un pracer. Con Romón nunca 
deixei de traballar en cousas como discos, 
libros ou spoken word.

Para ben ou para mal, isto da pandemia é 

outro feito histórico… Ti como o vives?

De entrada, o confinamento foi un tem-
po precioso para limpar guitarras, cambiar 
cordas e reactivar o contrabaixo, o baixo 
Höffner e o violín. Tamén foi tempo de tra-
ballar na horta, plantar chícharos e esas cou-
sas. Despois do confinamento salvaxe, do 
que se agradeceu moito o silencio, empecei 
cos textos para o libro Gina en Pyongyang, 

para Harkonnen Books. Os gatos acostu-
máronse a ter os seus humanos todo o tem-
po na casa e agora queren mecos a cada hora.   

Pensas que está xustificado limitar dere-

itos e liberdades para protexer a saúde?

Sexamos serios, cona. Non se pode falar de li-
mitación de dereitos e liberdades nesta situa-
ción; isto é unha urxencia sanitaria mundial. 
Aquí os comunicadores tedes unha responsa-
bilidade: facer de altofalante da estupidez dos 
antivacinas que tanto ruído fan con despro-
pósitos que poden facer moitísimo mal.

O pasado 20 de agosto cumpríronse co-

renta anos daquel accidente no R12 que 

acabou bautizando a banda. Hai algun-

ha conmemoración prevista?

Pois si, como dis, foi o 20 de agosto pasa-
do. Así que mellor será conmemorar o 50.º 
aniversario no 2031. Pasou o día, pasou a 
romaría.

Que plans ten Siniestro Total para o 

2022?

É o ano do 40.º aniversario das nosas pri-
meiras publicacións comerciais: Ayudando a 

los enfermos en xuño e ¿Cuándo se come aquí? 
en novembro. Algo de festa haberá que fa-
cer, digo eu!

 VIGUÉS DO MES: Julián Hernández 

https://amovida.gal/rompente-desvelara-por-fin-que-hostia-din-os-rumorosos/


 street photo 

Fotógrafo documental

 FELIPE CARNOTTO 

iEscintileosi

Reflexos da movida na discoteca derrubada en Samil.
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https://www.instagram.com/felipecarnottophoto/


Sección patrocinada pola Secretaría 

de Política Lingüística da Xunta de Galicia.

Relato compartido
Domingo, Francisco, Inma, Ledicia, Manuel, Marcos, María, María Xosé, Pedro, Rexina 

Rexina Vega está escribindo...

Capítulo 7

Tiña claro que o mellor era ir descansar ao hotel. Quizais tomar un baño. Aclarar a mente. E actuar. Desde 
que chegara a Vigo estaba a ser unha especie de monicreque manexada por alguén. Por Otto? Pola 
enigmática vella que me puxera nas mans todo aquel kit terrorista co que non sabía moi ben que facer?

Deixei que deran as 12:00. E como na canción de Sabina, a unha e as dúas e as tres. Teletenda. Películas 
vellas. Vigo dorme. Ata as gaivotas dormen. Os espíritos dos soldados nazis que unha vez desfilaron por 
Vigo seguro que non dormen. Algo, probablemente a lembranza de Otto, faime pensar nesas fantasmas 
que, de certo, han de estar agardándome na rúa.

Saio e o frío da noite golpéame na cara. Diríxome cara a porta medieval pintada no encalado. Levo o 
pauferro. A porta está pintada xusto sobre un azulexo. Ollo á dereita e á esquerda. Non hai ninguén. O 
«Ora pro nobis» está algo borrado, como se alguén o tentase facer desaparecer coa palma da man. Meto 
o pauferro por unha pequena greta preto da vieira. Fago presión. A lousa cae no chan. Vigo dorme, seica, 
profundamente. Agardo a que se prenda algunha luz. A que alguén me berre. Nada. Saco o móbil e pren-
do a lanterna. Pegada á parede, unha moeda. Sácoa. É un reichmark, a moeda do estado nazi. Estivo en 
vigor entre os anos 24 e 48 do século pasado. Debería, pero non me sorprendo. A aguia alemá semella 
sorrirme. Entendo que Otto levaba razón cando me dicía que o pasado sempre volve.

Meto a moeda no peto e volvo ao hotel. Agárrame no peito unha absurda angustia fría. Non tería por 
que. Non creo que vaia pasarme nada. A min polo menos, non. A Otto quizais. Non o sei. Prefiro non 
pensar. Entro no hotel.

O recepcionista dorme na mesma posición en que o deixei cando saín, lixeiramente ladeado á dereita. A 
cabeza apoiada na parede.

Estou no segundo piso. Vou a pé. Crúzome cunha muller duns cincuenta anos. Debe de ser a amante de 
alguén que volve co marido. O pensamento é absurdo, pero é o que me vén á cabeza. Sorrí ao se cruzar 
comigo. Non lle devolvo o sorriso. Meto a chave e xa é tarde de máis. Baixo ás carreiras os dous pisos.

O recepcionista segue na mesma posición.

A muller sube nun coche. Recoñecina. Pero é tarde. Era a vella. A que eu pensei que era vella. A que Otto, 
ou quen sexa, fai que se movan os fíos do monicreque que son. Subo.

O recepcionista está debruzado cara atrás e hai un fío de sangue que lle cae por un lado da boca.

Achégome a el. Está morto. Ten unha guía de Vigo pechada sobre os xeonllos. Cólloa. Hai algo dentro. 
É unha moeda a xeito de marcapáxinas. Xa sei que é un reichmark. Pegada con celo, sobre unha foto da 
ermida da Guía, no barrio de Teis. Teño que ir alí.

A vella, seino, está esperándome. No máis alto do ceo de Vigo.

Francisco Castro

https://twitter.com/chamademesimbad


Fotógrafo documental

e xestor cultural

 JUAN TEIXEira 

 GRAFFITI 

VIGO, 
CIDADE DE COR: 
AEC Interesni 
Kazki

inspirados na mitoloxía tradicional, pero 
tamén na ciencia, na relixión ou na cosmo-
loxía.

Aleksei combina imaxes da cultura local 
coa súa propia visión simbólica, buscando 
«unha imaxe dun home universal, a pesar 
do tempo e da rexión en que habita». No 
seu paso por Vigo, el non podía facer outra 
cousa que buscar ese home universal a tra-
vés dun conto de fadas interesante, en ver-
sión municipal. Para iso investigou sobre a 
historia antiga de Galicia, particularmente 
sobre a cultura megalítica dos dolmens e de 
personaxes populares do Entroido como os 
merdeiros, os cigarróns ou as pantallas. O 
resultado pode admirarse na súa xigantesca 
obra de once pisos de altura titulada O galego, 

aínda que, segundo afirma o propio graffi-
teiro, «non estou moi seguro do significado 
total da peza, pero eses temas foron os que 
me inspiraron para creala». Probablemente 
ninguén chegue a comprender completa-
mente esta obra, pero tampouco é que sexa 
preocupante. O importante é que transmita 
e poña a traballar a imaxinación e o intelec-
to de quen se pare perante o muro, cousa 
que, abofé, consegue.

Aleksei Bordusov é un artista ucraíno 
recoñecido neste eido polas sorprendentes 
obras surrealistas que compón. É probable 
que o seu nome real non resulte familiar, 
pero se o citamos polo nome artístico… 
seguramente tampouco. Pero é moi boni-
to e atinado: iInteresni Kazki,i que sig-
nifica «contos de fadas interesantes». E iso 
é o que fai este artista nas obras que asina: 
contarnos historias propias de cada lugar, 

https://www.instagram.com/juan_teixeira_/
https://ciudaddecolor.vigo.org/
https://www.salarebullon.com


O mural sitúase na rúa de Pablo Iglesias, á altura do número 20.
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https://goo.gl/maps/qas2PuTLiVNuWD9C6


 outras movidas 

O grupo catalán volve á cidade un ano despois tras pa-
sar polo festival TerraCeo do 2020. Desta volta traen 
un novo traballo na maleta: V.E.H.N. (Viaje Épico Hacia 

la Nada), o seu décimo álbum. Unha noite de pop con 
Santi Balmes e compañía.

21:30 h // Desde 38,00 €

 Sábado 11 de decembro  
 Love of Lesbian  
 Auditorio Mar de Vigo 

21:30 h // Desde 12,60 € 22.00 h // 10,00 €

Tras o paro producido pola COVID-19, 
a banda lanza tres sinxelos (Luminarias 

I, II e III) e volve á loita coa xira #Ilegal, 
que os leva a tocar por diferentes salas 
da xeografía galega. Hip-hop combativo e 
moita rabia contra tempos escuros.

A banda local, xurdida do colectivo 
Metamovida, vén de lanzar Buah!, o pri-
meiro tema do que será o seu sexto ál-
bum. A experimentación segue a ser o 
sinal de identidade deste grupo tras dun-
ha década de unión.

 Sábado 18 de decembro  
 Rebeliom  
 do Inframundo  
 Sala Master 

 Sábado 25 de decembro  
 Cró!  
 Sala Kominsky 

19:00 h // Desde 8,00 €

Triplete de concertos instrumentais de vento-metal e 
festa asegurada con Fanfarria Taquikardia e The 

Turre’s Band, dúas marching band á galega, e Brigada 

Sound, cunha sesión de aires tropicais.

 Sábado 18 de decembro  
 Festa Volcánica  
 Sala Rebullón 
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https://www.salarebullon.com/concertos/festa-volcanica/
https://es-es.facebook.com/pages/category/Pub/Kominsky-238400396855552/
https://www.woutick.es/evento/1945/entradas-rebeliom-do-inframundo---vigo
https://www.teuticket.com/es/ver/love-of-lesbian


iNA AXENDA DE amovida.gal podes consultar estes e outros moitos eventos EN VIGOi

Por que ninguén está satisfeito co que ten na vida? Por 
que non se vai cómodo ao váter alleo? O humorista 
resolve esta e moitas outras preguntas no espectáculo 
Es mi palabra contra la mía, unha reflexión sobre os pro-
blemas existenciais da sociedade moderna.

21:00 h // Desde 12,00 €

 Sábado 15 de xaneiro  
 Luis Piedrahita  
 Teatro Afundación 

19:00 h // Desde 16,00 € 21:00 h // Desde 18,00 €

As obras máis famosas de Carl Orff e 
Beethoven chegan á cidade con La 

Fura dels Baus. Enrólate nunha viaxe 
chea de hedonismo e ganas de vivir que 
os cataláns acompañan da Sinfonía n.º 9, 
que abrangue no cuarto movemento o 
sempre necesario himno á alegría.

O músico canadense, coñecido polas 
súas colaboracións coa actriz Zooey 

Deschanel nas bandas She & Him e 
My Morning Jacket, presenta o seu 
último álbum, Migration Stories, unha 
mestura orixinal de diferentes xéneros 
da tradición nortemaericana.

 Domingo 23 de xaneiro  
 Carmina Burana  
 Auditorio Mar de Vigo 

 Sábado 29 de xaneiro  
 M. Ward  
 Auditorio do Concello 

20:30 h // Desde 16,00 €

Co último traballo de Xabier Díaz, As catedrais silen-

ciadas, este músico coruñés conclúe unha interesante 
triloxía que se iniciou en 2015 con The Tambourine 

Man. Folk con moitos elementos que fan unha música 
única, contemporánea e capaz de que o público teña 
ganas de botarse a bailar.

 Domingo 9 de xaneiro  
 Xabier Díaz  
 e Adufeiras de Salitre  
 Teatro Afundación 
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https://entradas.ataquilla.com/ventaentradas/es/otras-musicas/auditorio-municipal-concello-de-vigo/12800--mward.html
https://entradas.ataquilla.com/ventaentradas/es/monologos/teatro-afundacion-vigo/11361--luis-piedrahita-es-mi-palabra-contra-la-mia.html
https://www.teuticket.com/es/ver/carmina-burana
https://entradas.ataquilla.com/ventaentradas/es/otras-musicas/teatro-afundacion-vigo/13019--xabier-diaz-adufeiras-de-salitre-artista-convidada-margarida-marino.html
https://amovida.gal/axenda/
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 reportaxe 

A década máis 
longa da historia
TEXTO: Pablo VÁZQUEZ FOTOS: Víctor de las Heras

iEstarán ao tanto,i supoñemos, de que 
este 27 de decembro se fan corenta anos do 
debut de Siniestro Total no Cine Teatro 
Salesianos durante o Nadal Rock, un festival 
organizado polo cantautor Bibiano Morón. 

Este feito, que podería quedar en mera anéc-
dota, tende a considerarse como a xénese da 
arquifamosa «Movida viguesa», pedra angu-
lar da música local contemporánea.

Pero que foi realmente a Movida? Ademais 
da nosa axenda de ocio e cultura, foi un 
movemento contracultural nado en Vigo a 
comezos dos anos oitenta que tivo na mú-
sica a principal representación. Como toda 
tendencia deste estilo, a orixe responde a di-
versos factores sociais, políticos e culturais. 
«Vigo vivía unha reconversión do naval moi 
dura; a cidade estaba moi deprimida, moi 
triste e, de repente, as cousas fóronse ale-
grando», comenta Julián Hernández, líder 
de Siniestro Total, no documental Cuna de 

músicos (Denis Carballás e Pablo Vázquez, 
2017). Cunha democracia acabada de estrear, 
aquela España en branco e negro pasou a co-
lorearse a base de cultura, lecer e de moita 
troula. Aínda que, como ben indica o músico 
Nicolás Pastoriza (Los Buzos, Bromea o 
qué?) no mesmo filme, «ás veces, cando pa-
sas do branco e negro á cor, a cor é excesiva».

Quizais collendo a remuda de Madrid, Vigo 
alzouse como unha das cidades do Estado con 
máis efervescencia artística, deixando atrás 

a fama de cidade industrial gris, «de provin-
cias». É indubidable que a música tivo moito 
que ver neste proceso, pero a nosa urbe xa 
viña mostrando boa saúde neste eido en dé-
cadas anteriores: o libro Crónicas de un Vigo 

Ye-yé. Historia de los conjuntos músico-vocales 

vigueses y de su entorno (1958-1975) (2008), 
de Fernando Ferreira Priegue, plasma 
a cantidade de agrupacións que había nos 
sesenta e nos setenta. Hai quen considera 
a Movida como unha continuación daque-
loutra etapa, pero o movemento ye-yé foi 
esmorecendo nos últimos anos de ditadura e 
na transición, cando o progresismo preferiu 
a canción protesta.

Se hai un libro que recolle o sentir daqueles 
anos, ofrecendo numerosos e variados pun-
tos de vista, é Vigo a 80 revolucións por minuto 

(2011), de Emilio Alonso, xornalista vigués 
erudito na materia que finou hai pouco máis 

Germán Coppini

https://amovida.gal/cuna-de-musicos/
https://amovida.gal/cuna-de-musicos/
https://www.ievigueses.com/es/publicaciones/cronicas-de-un-vigo-ye-ye-historia-de-los-conjuntos-musico-vocales-vigueses-y-de-su-entorno-1958-1975
https://www.ievigueses.com/es/publicaciones/cronicas-de-un-vigo-ye-ye-historia-de-los-conjuntos-musico-vocales-vigueses-y-de-su-entorno-1958-1975
https://www.ievigueses.com/es/publicaciones/cronicas-de-un-vigo-ye-ye-historia-de-los-conjuntos-musico-vocales-vigueses-y-de-su-entorno-1958-1975
https://www.xerais.gal/libro.php?id=2975623
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dun ano. Esta obra supón o achegamento 
máis exhaustivo ao acontecido naquel tem-
po, ofrecendo unha chea de material gráfico, 
declaracións e recortes de prensa da época. 
No mesmo ano, celebrando as tres décadas 
daquel Nadal Rock, publicouse Vigo, a explo-

sión dos 80, unha recompilación das mellores 
imaxes da época do fotógrafo Víctor de las 

Heras, alias Vitín. Os pés de foto corren a 
cargo do xornalista Fernando Franco que, 
por certo, está a preparar un libro sobre o 
devir da moda en Galicia nas últimas catro 
décadas, con parada obrigada na Movida, 
e un apartado musical da man de Silvino 

Díaz (Aerolíneas Federales).

A historia é un poliedro no que un mes-
mo feito pode ser interpretado de diferen-
tes maneiras. Non cabe dúbida de que algo 
aconteceu a nivel cultural hai corenta anos 
na nosa cidade, pero canto hai de realidade 
e canto de mercadotecnia? Alonso, no capí-
tulo «A culpa foi de María Xosé Porteiro», 
sinala que foi a xornalista viguesa, daquela 
xefa de prensa do Concello, a causante de 
que España empezase a reparar nesta cidade 
do noroeste peninsular. No artigo «La pos-
modernidad toma el poder en Vigo», publi-
cado no diario El País o 14 de abril de 1984, 
Porteiro debulla este importante move-
mento de música moderna na nosa cidade. 

Os vimbios xa existían, pero foi ela quen 
exportou as cestas alén da «nación viguesa» 
acuñada por Antón Reixa (Os Resentidos).

Non todas as voces foron favorables, nin 
moito menos. Nun artigo anónimo da revis-
ta El Coyote, publicado en dúas partes entre 
1986 e 1987, expóñense algúns puntos me-
nos optimistas sobre todo isto, como que ser 
posmoderno «significa vestir dunha forma 
peculiar á última moda, frecuentar deter-
minadas tascas de luxo que se parecen entre 
si, pertencer a unha clase social alta caren-
te de actitude crítica fronte aos problemas 
alleos», concluíndo que o paro e a inxustiza 
social non interesaban na Movida. Sobre 
este tema da militancia política, Fernando 
Franco opina que «non estaban compro-
metidos e facían ben, pois a xeración inme-
diatamente anterior xa levaba moitos anos 
comprometida en loitas de diversa índole e 
esta foi unha explosión no sentido contra-
rio: de carácter lúdico, creativo e estético». 
Hai outros aspectos negativos que ás veces 
se pasan por alto nestes exercicios de me-
moria: «Pasámolo de puta madre, houbo 
moita música caralluda… pero tamén foron 
uns tempos terribles: as drogas fixeron bas-
tantes estragos e a sida fíxose notar bastan-
te; vivir a altas horas da noite causou moi-
tos accidentes, moitas mortes prematuras», 
lembra Pastoriza no devandito documental. 

Aerolíneas Federales

Pablo Novoa

 A década máis longa da historia 

https://www.xerais.gal/libro.php?id=2870217
https://www.xerais.gal/libro.php?id=2870217
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Para ilustrar este último apuntamento, cóm-
pre lembrar que a macrodiscoteca de moda 
daquela era sala Kremlin, na parroquia de 
Coruxo, á que gran parte da clientela acudía 
en coche nun máis que dubidoso estado de 
sobriedade.

A poesía performativa, o xornalismo fan-
zineiro, as artes expositivas, as videocrea-
cións, a ilustración e a moda gozaron dun 
auxe poucas veces visto con anterioridade. 
A pesar de todo, tamén se criticou que ou-
tras disciplinas quedasen de costas ao move-
mento: cinema, literatura, teatro… ou mes-
mo ciencia e política. O certo é que a música 
foi a protagonista indiscutible daqueles 
tempos frenéticos. Siniestro Total, co seu 
punk rock mal falado, sen prexuízos e cheo 
de viguismo; e Golpes Bajos, cunha pro-
posta máis escura, ecléctica e posmoderna, 
foron dous piares sonoros dunha cidade que 
ata entón nunca contara con representantes 
de tanto alcance. Mais, a maioría dos mú-
sicos e demais persoeiros que participaron 
naquela onda non dubidan en sinalar que o 
nivel e a variedade musical son infinitamen-
te mellores na actualidade: «A Movida está 
mitificada coma calquera recordo; o inme-
diatamente anterior rexéitase e o de hai dúas 
ou tres xeracións mitifícase», explica Eladio 

Santos (Eladio y los Seres Queridos). Suso 

Hidalgo, da tenda de discos Elepé, vai máis 

aló: «Hoxe en día é moito mellor o que hai 
a nivel musical, o que pasa é que aquilo foi 
unha carallada que fixo moita graza e que se 
vendeu moi ben».

Os políticos non tardaron en entrar en es-
cena, como «compañeiro» Manuel Soto, 
alcalde de Vigo daquela. Cunha xogada po-
pulista anotou o tanto e sacoulle rédito elec-
toralista a todo o que pasaba polas noites nas 
salas viguesas. Segundo Vitín, «a Movida  
remata cando se politiza», sinalando como 
catalizador aquel mítico encontro de movi-

das en 1986, baixo o slogan «Madrid se es-
cribe con V de Vigo», cuestionable desde a 
concepción e desastroso na execución. Un 
evento que representa a opinión que o fotó-
grafo garda da Movida: «Un produto cun bo 
deseño no envase, pero con escaso contido». 
Pastoriza lémbrao así: «A cousa xa estaba 
entrando en fase de baixada; fletar un tren 
cun montón de músicos de rock e políticos 
toda a noite espertos e sobreestimulados 
non podía acabar ben». E ben non acabou, 
senón que llo pregunten á rapaza que reci-
biu un botellazo de Fabio McNamara du-
rante o evento. Quizais xa van sendo horas 
de pasar páxina, porque como apunta Julián 
Hernández, «están durando os oitenta máis 
do que durou ningunha década na historia 
humanidade».

Teo Cardalda

Bromea O Qué?

 A década máis longa da historia 



iO camiño da Movidai

Coméntase que daquela había máis bandas 
que músicos, xa que cada un estaba en varias 
agrupacións. O hábitat natural eran as salas 
de concertos, espazos imprescindibles para 
a creación de tecido cultural e de calquera 
movemento musical. O Satchmo, lugar que 
hoxe ocupa outro bar na rúa de Joaquín 
Loriga, foi o primeiro que catalizou a frus-
tración pola falta de propostas nocturnas 
da mocidade viguesa. Siniestro Total foi un 
dos responsables de que aquel club de jazz 
abrise as portas a outros xéneros. A sala foi 
quedando pequena, polo que en 1982 baixou 
a persiana para abrila nun antigo cine de 
Coruxo baixo o nome de Kremlin. Sen saír 
da cidade, a oferta de todo tipo de bares era 
ben ampla: A Trincheira, Corrígete Charo, 
Espantallo, Faro’s, La Kama, La Ventana, 
La Zona, Lucky Luke, Missa, Propaganda, 
Rass, Reforma… sendo os máis populares El 
Manco ou Ruralex.

E que pasa na actualidade? Acaso non hai 
Movida? Pois claro que a hai, pero sen ne-
cesidade de títulos presuntuosos. Sen saír da 
zona de Churruca temos unhas cantas op-
cións para todos os gustos. A sala Kominsky 
converteuse no epicentro da escena alterna-
tiva desde o 2018, con propostas que van da 
electrónica ao garage e da psicodelia ao folk. 
É o fogar das vocal free jam sessions e das se-
sións HALO, caracterizadas pola improvisa-
ción e a liberdade creativa. A poucos metros 
atopamos a sala Doppler, onde os concertos 
se complementan coas numerosas sesións 
de DJ que programan ao mes. Músicas ur-
banas e ritmos caribeños non faltan nesta 
pista de baile, unha parada obrigada para 
mover o esqueleto ao ritmo dos mellores se-
lectores. Para gozar dunha gran selección de 
cervexas, cócteis e demais bebidas espirituo-
sas temos ben preto The Monk Pub, onde 

tampouco se descoida o apartado musical: os 
grolos baixan a gusto cun fondo dos mello-
res ritmos de blues, jazz e rock. Desde o veci-
ño concello de Mos, a sala Rebullón ofrece 
unha axenda cultural sen interrupción nun 
espazo ben aclimatado e de grandes dimen-
sións onde podemos gozar de moitos con-
certos, no que talvez poida facer recordar á 
mítica sala Kremlin.

Rúa dos Irmandiños, 3  |   sala_kominsky
 SALA KOMINSKY 

Rúa do Uruguai, 28  |   themonkpub
 Monk Blues 

Rúa de Marín Codax, 21  |   saladopplervigo
 Doppler, sala 

Fotos: Paula Cermeño
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https://www.instagram.com/sala_kominsky/
https://www.instagram.com/themonkpub/
https://www.instagram.com/saladopplervigo/


 HISTORIA DUNHA CIDADE 

a outro que aproveitaba par entrar sen pa-
gar. Tanto me tiña. Eu, aínda con melenas, 
barba e bigote, só entrei nos camerinos para 
estar cos amigos de Siniestro. Había un am-
biente case solemne. Só se me ocorreu dicir-
lle a Miguel que colgase a correa da guitarra 
máis baixa, tipo Ramones. Non me fixo 
caso e pasaron corenta anos. Coppini apa-
receu vestido como nunca o víramos. Foi un 
suceso. Non sabíamos que alí comezaban os 
mellores anos da nosa vida. Estabamos nun-
ha inocencia absoluta. Así son as cousas que 
triunfan. Comezaba a puta movida; en reali-
dade, a conquista popular do ocio.

Agora, na nova estación nodal de Vigo, as 
letras daqueles grupos están reproducidas 
en neon. Non sei se todas, pero as de Os 

Resentidos están no sitio máis frecuenta-
do: os váteres. Para ben ou para mal, somos 
historia.

OS MELLORES 
ANOS DA NOSA 
VIDA
Sábado, 26 decembro de 1981, Cine 
Teatro Salesianos: Nacha Pop, Trenvigo, 

Mámoa (dúas sesións). Domingo, 27 de-
cembro de 1981, Cine Teatro Salesianos: 
Trabalhadores do Comércio, Eseá, 

Siniestro Total (unha sesión). Aquilo era 
Nadal Rock, festival organizado por Bibiano 

Morón e Guardiola, un cantante de verbe-
na de Cabral (da familia do bar El Músico, 
ao lado do cuartel de 
Barreiro). Polo medio 
andaba eu, non se sa-
bía por que. Quero que 
consten eses nomes. 
Bibiano morreu e de 
Guardiola, un gran tipo, 
non volvín saber nada.

Xa todo dera inicio e de-
catámonos de que non 
había ninguén na porta 
para controlar os tíckets 
dos que saían para com-
prar bebida. Púxenme 
eu. Sentíame fóra de lu-
gar. Cortaba cada tícket e 
a xente fóra dáballe o seu 

Artista

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

 Albatros Peirao de Transatlánticos, s/n3

 Arepas da ría Martín Echegaray, 225

 baruta García Barbón, 377

 Alta Fidelidad Praza da Constitución, 124

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

 ÁRTIKA Beiramar, 1136

 Actuarte Joaquín Loriga, 242

 Teatro Ensalle Chile, 1531

 Vitruvia Praza de Compostela, 532

 Woodtown Camelias, 2034

 Vitter, bar de cocktails Afonso XIII, 3233

 Sr. Nilsson Triunfo, 230

 El Mono Vintage Bar Velázquez Moreno, 3710

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

11

 Doppler, sala Martín Códax, 219

 Cibus NaVia Teixugueiras, 11 e Teixugueiras, 298

 La Tienda de Paz Canceleiro, 1114

 Ícaro, PUB Pintor Colmeiro, 313

Doutor Cadaval, 2112  Flamingos Vintage Kilo

 Primavera, BAR Ronda de Don Bosco, 1724

 LA TITA RIVERA Praza de Compostela, 1715

 Rataloka Tattoo Camelias, 2225

 Rouge Pontevedra, 426

 SALA KOMINSKY Irmandiños, 327

 Sara García PELUQart Couto Piñeiro, 228

 Savia Yoga Bolivia, 2029

Marqués de Valadares, 2216  Le Marché de Rachel

 lIBROURO Eduardo Iglesias, 1217

 Máis Palá Manuel Núñez, 1818

 Monk Blues Uruguai, 2820

 Mercado de Teis Toural de Abaixo, s/n19

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

22

 Nós - cervexería Palma, 3 e Fisterra, 123

 NaÏr Natural Girona 8, Jenaro de la Fuente 29,21
Martín Echegaray 28, e Sanjurjo Badía, 121

https://radiotaxi470000.com/w/
https://amovida.gal/locais-recomendados/
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Como non podería ser doutra forma, o 
Nadal fainos botar a vista atrás e lembrar 
todo o que superamos xuntos este ano. Por 
iso estas festas nos propoñemos lembrarlles 
aos nosos que sen eles este ano tan longo 
non sería nin a metade de bo, apostando po-
los negocios de proximidade á hora de elixir 
os agasallos. A Movida mantén este compro-
miso coa plataforma Eu regalo local. Aquí 
podemos navegar por escaparates vigueses e 
atopar propostas orixinais de artesanía gale-
ga que farán esquecer as superfluas compras 
en grandes comercios e marcas,  máis im-
persoais e menos orixinais. Para ir abrindo 
boca, deseguido presentamos sete propostas 
estelares con selo galego.

 1. TRAVELER'S NOTEBOOK 
Tras a marca Panda Bohème están Ana e Álvaro, 

dous arquitectos que decidiron abrir este templo da 
papelería gourmet. Para regalar materiais de escri-
ta que fomenten a creatividade podemos escoller 
algúns dos produtos destacados, como Traveler's 
Notebook, un caderno xaponés midori de pel con 
interiores intercambiables que podemos usar de 
maneiras infinitas. En tamaño e cor hainos para re-
partir, e pódense combinar de mil e unha maneiras. 
Un agasallo que parecerá non ter fin.

49,90 € // PANDA BOHÈME —rúa de María 
Berdiales, 15— // pandaboheme.com

 2. CUNCA ‘MORRIÑA’ 
A marca AíFalaches.gal cre na importancia de 
preservar os trazos culturais propios e por iso cos 
seus deseños apostan polo noso. Un detalle ati-
nado para quen sexa moi de aquí pero estea moi 
alá por cuestións de traballo ou estudos pode ser 
a cunca «morriña». Esta cunca que parece sacada 
dun dicionario non só se pode encher de café ou 
de té, senón que tamén se enche de orgullo para 
estimular o amor propio, reafirmando o valor do 
noso, sempre no corazón.

12,90 € // AÍFALACHES.GAL 
aifalaches.com

 3. THROW THROW BURRITO 
A paixón de Rodrigo polos xogos de mesa na-
ceu cando atopou, por casualidade, un lote dos 
anos oitenta. Actualmente é cara visible de Only-
Cards, un lugar máxico no que atopar xogos de 
mesa, cartas coleccionables, crebacabezas, mer-

chandising e diversións tan tolas como a que ofre-
ce Throw Throw Burrito, un xogo de cartas no que 
gozar cun frenético duelo de burritos voadores. 
Se este ano queremos xuntar a familia para nos 
divertir, talvez esta sexa a mellor escolla.

24,95 € // ONLY-CARDS —rúa de Colombia, 25— 
only-cards.com

AGASALLOS DE SETE 
ESTRALOS
TEXTO: ESTELA GÓMEZ

https://pandaboheme.com/
http://www.only-cards.com/
https://www.aifalaches.com/
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 4. ZAPATILLAS ‘MINIMAL WHITE’ 
Beflamboyant é unha marca vegana, sostible, 
feita baixo condicións de traballo dignas e di-
rixida por Tatiana e Jorge, quen tratan de cam-
biar as formas de consumo. Se precisas mercar 
un par de tenis para regalar nestas festas, faino 
con conciencia. Por aquí namoramos do modelo 
Manimal White, unha zapatilla altamente reci-
clada, con pel de millo, forro de bambú e cordóns 
de algodón orgánico. Coidemos do planeta pasi-
ño a pasiño.

129,95 € // BEFLAMBOYANT —rúa do Pintor Luís 
Seoane, 1 (Pontevedra)— // beflamboyant.com

 6. O MARISCO QUE NON FALTE 
Calquera que durante o Nadal pase polas tendas 
Pereira acaba preguntando o mesmo: «Por que 
sempre hai tanta xente?» A resposta é sinxela: 
porque hai un gran produto. Para que nestas festas 
non falte o mellor marisco galego, propoñen re-
galar as caixas de dous quilos de lagostino pescado 
en alta mar e conxelado a bordo (ademais agora 
envían a domicilio!). Non haberá quen falle apa-
recendo na casa dos sogros cunha caixa da marca 
Pereira… e que eles se encarguen do albariño.

10,00 €/kg // PEREIRA —avenida da Beiramar, 59 
e rúa da Ronda Don Bosco, 41— // tienda.pereira.es

 5. COLGANTE ‘OSLO’ 
Unha xoia é un regalo eterno, coma o colgante 
Oslo, unha peza en prata de lei 925 con acabado 
galvanizado en marrón chocolate e chapado en 
ouro. Conta a historia dos fiordes de Noruega e 
do outeiro dos deuses, Oslo, no que se inspirou 
Luis González para o seu deseño e realización. 
Un amuleto que levar sempre para que o ano que 
empeza sexa mellor que o que anterior

88,00 € // ARDENTIA —rúa de Policarpo Sanz, 22 e 
Ofeitoamán na Alameda (Praza de Compostela)— 
ardentia.es

 7. TÉXTIL PERSONALIZADO 
Os vigueses Minia e Alejandro celebran o oi-
tavo aniversario de Serink, a súa marca dedicada 
á serigrafía téxtil. Por que regalar unha cunca, 
unha camiseta, un suadoiro ou unha bolsa de al-
godón cunha serigrafía personalizada é boa idea? 
Pois porque é un agasallo orixinal e irrepetible. 
Deixando voar a imaxinación, escolleremos que 
ilustración e que mensaxe queremos que trans-
mita a nosa peza única en cada detalle: as cores, a 
tipografía, a disposición…

13,15–39,80 € // SERINK —rúa de Alexandre 
Bóveda, 4— // serink.es

AGASALLOS DE SETE ESTRALOS

https://es.beflamboyant.com
https://www.ardentia.es/
https://tienda.pereira.es/
https://serink.es/
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Casa das Artes // Ata o 6 de xaneiro // 17:00-21:30 (lu-ve); 
11:00-14:00 (ve) e 17:00-21:30 (sa-do, fest.) // Nacemento for-
mado por máis de 200 figuras con referencias a Vigo.

Dous percorridos: desde praza de Compostela e desde Pintor 
Lugrís // Ata o 12 de xaneiro // 17:00-21:00 (lu-xo) e de 17:00-
23:00 (ve-do) // Percorrido polas luces de Nadal nun tren com-
posto por unha locomotora e dous vagóns.

Praza de Compostela // Ata o 15 de xaneiro // 17:00-23:00 
(lu-xo) 11:00-01:00 (ve-do, fest.) // Máis dun cento de casetas 
de restauración, doces e artigos de decoración.

Xardín Botánico da Fundación Sales // 11 de decembro (sá-
bado) // 11:00-21:00 // Fotografía, cerámica, pintura, ilustra-
cións con zona gastronómica, música e actividades para nenos.

Teatro Afundación // Ata o 8 de xaneiro // 17:30-20:30 (lu-ve) 
11:00-14:00 e 17:30-20:30 (sa-do); a partir do 20 de decembro: 
11:00-14:00 e 17:30-20:30 (lu-do) // Exposición con todos os 
beléns presentados á 56º edición do tradicional concurso.

Praza de Compostela // Ata o 15 de xaneiro // 11:00-14:00 e 
18:00-23:00 // Feira de artesanía na que participan unha trin-
tena de obradoiros.

Náutico // Do 4 de decembro ao 4 de xaneiro // 19:00 //
Percorrido pola ría de Vigo catando viño quente e galletas de 
Nadal ao ritmo de panxoliñas.

Churruca // 11 de decembro (sábado) // A partir das 12:00 // 
Oito locais da zona acollen artesanías, produtos de bandas locais 
e artigos de segunda man, todo aderezado con música e petiscos.

Peonil do Calvario // Ata o 13 de xaneiro // 10:00-13:30 e 
16:30-20:30 (lu-do) // Composto por 22 casetas de madeira nas 
que comprar bos agasallos.

Samil // Ata o 30 de xaneiro // 16:30-22:00 (lu-ve); 11:00-22:30 
(sa-do e fest.) // Pista de patinaxe sobre xeo e circuíto de karts.

 BELÉN MONUMENTAL 

 NADAL TREN 

 CÍES MARKET 

 MERCADO DE NADAL 

 BELÉNS AFUNDACIÓN 

 OFEITOAMÁN 

 BARCO DE NADAL 

 BAZARES NOS BARES: MERCADO DE NADAL 

 MERCADO DO CALVARIO 

 PISTA DE XEO E PISTA DE 'KARTS' 

Colexio Apóstolo Santiago // 13-19 de decembro // 17:00-
20:00 (lu-sa) 11.30-13-30 (do) // A ONG Entreculturas organi-
za unha feira de troco para concienciar sobre o medio ambiente.

Porta do Sol // 11 (sa), 18 (sa) de decembro // 18:30 // Paseo de 
corte histórico camiñando polo centro da cidade.

 TROCO SOLIDARIO 

 ROTEIRO TURÍSTICO DE LUCES E SOMBRAS 

Navia-Centro // 18 de decembro (sábado) // 16:00-18:00 //
Ducias de motoristas vestidos de Papá Noel, percorrendo as 
rúas desde o PAU de Navia ata o centro da cidade.

Auditorio Mar de Vigo // 27 de decembro (luns) // 21:00 //
Esta produción está baseada na tradicional cita musical que cada 
Aninovo se celebra en Viena, avalada por máis de tres décadas 
de éxito e cinco millóns de espectadores en todo o mundo.

La Fábrica de Chocolate Club // 28 decembro (martes), 29 
decembro (mércores) // 22:00 // Como cada ano, o dúo máis 
irreverente da cidade volve á casa por Nadal para nos brindar 
os novos hits e grandes clásicos de seu.

Sala Kominsky // 18 de decembro (sábado) // 13:00 // A banda 
móstranos a súa face máis natalicia cun concerto de panxoliñas.

Teatro Afundación // 26 e 27 de decembro (domingo e luns) 
// 17:30 e 20:30 // Baixo a dirección de Pedro Volta, algúns 
dos mellores ilusionistas do mundo volven xuntares este Nadal.

Venezuela-Castelao // 5 de xaneiro (mércores) // 18:00 // 
Despois de estaren abertas a visitas durante a mañá, as carrozas 
dos Magos de Oriente parten da rúa de Venezuela atravesando 
a avenida das Camelias, a rúa de Álvaro Cunqueiro, chegando á 
praza de América para rematar na avenida de Castelao.

Teatro Afundación // 28 de decembro (martes) // 20:30 // Para 
pechar o ano a Orquestra Clásica de Vigo retoma o primeiro 
concerto cancelado pola pandemia, que tiveron que pospoñer 
en varias ocasións sen que finalmente se puidese celebrar.

Praza de Compostela // 14 de decembro (martes) // 19:00 // 
Baixo a forma dun conto infantil en formato de ballet, esta obra 
vén sendo unha fábula de Nadal que fala da nostalxia pola infan-
cia perdida e o choque entre a realidade dos adultos e a dos nenos.

Teatro Afundación // 23 decembro (xoves) // 20:30 // 
Celebración do 25.º aniversario de A Irmandade das Estrelas, o 
primeiro disco do nos gaiteiro máis internacional.

La Fábrica de Chocolate Club // 22 de decembro (mércores) // 
22:00 // Noite de música local con Carla Lourdes, Guzmán, 

Lau, Lina Singing e Tinta.

 PAPANOELADA MOTEIRA 

 JOHANN STRAUSS. GRAN CONCERTO DE ANINOVO 

 TONY LOMBA E ELIO DOS SANTOS 

Auditorio Mar de Vigo // 8  xaneiro (sábado) // 21:00 // A 
compañía Royal Russian Ballet captura a beleza e o drama do 
clásico de Chaikovskii.

 LAGO DOS CISNES 

 INDY TUMBITA & VOODOO BANDITS 

 GALICIA MAGIC FEST 

 CABALGATA DE REIS 

 MALDITO CONCERTO DE NADAL 

 O CREBANOCES 

 CARLOS NÚÑEZ 

 CONCERTO SOLIDARIO ENTRECULTURAS 

https://amovida.gal/nadal-en-vigo-2021/
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COCIÑA 
DE ABORDO: 
POLBO EN CAMA 
DE PURÉ 
DE FABAS

folla de loureiro e triturámolas. Peneiramos cun 
coador chinés e engadimos as fabas. Rectificamos 
de sal. Para terminar o prato, collemos un culle-
rón de fabas e esgazámolas cun garfo. Colocamos 
enriba un anaco de polbo previamente pasado 
pola prancha e botamos por riba o sal de Maldon, 
o pemento de La Vera e un chorro de aceite de 
oliva virxe extra (AOVE).

Quedaches con ganas de máis? Nas tendas 
que o Grupo Pereira ten na rúa da Beiramar, 
59 e na Ronda de Don Bosco, 41, podes le-
var como agasallo este receitario en forma 
de almanaque coa compra dos produtos do 
mar para o Nadal. E na web pereira.es podes 
descargar outras once propostas máis, asi-
nadas polo propio Iñaki Bretal; por María 

Varela, responsable do complexo rural A 
Parada das Bestas (Lugo) e mais por Daniel 

López, rexente do restaurante O Camiño do 
Inglés (Ferrol). Todos abordo!

Se aínda andas a cismar no menú do Nadal, 
traémosche unha proposta digna dos me-
llores anfitrións. Como xa vén sendo tradi-
ción, o IGRUPO PEREIRAI volve co receita-
rio «Cocina de abordo» coa entrega número 
16. Para ir abrindo boca, comparten con-
nosco en exclusiva a receita elaborada polo 
cociñeiro vasco Iñaki Bretal, o estrela 
Michelin responsable do restaurante Eirado 
da Leña (Pontevedra).

Ingredientes
1 kg de polbo
1 kg de fabas de Lourenzá 
1.700 ml. de auga de cocción de polbo
1 pemento encarnado
3 dentes de allo
1 tomate
2 follas de loureiro
1 c/s de azafrán
10 g de sal fino
1 c/s de sal de Maldon
1 c/s de aceite de oliva virxe extra
1 c/s de pemento moído de La Vera

Elaboración
Limpamos e cocemos o polbo en auga, uns vin-
te minutos ao lume e outro tanto de repouso. 
Gardamos a auga da cocedura. Sofritimos as ver-
duras, engadimos as fabas —que deixariamos en 
remollo o día anterior— e a auga de cocción do 
polbo. Cociñamos durante aproximadamente 
unha hora. Retiramos as verduras, apartamos a 

https://www.pereira.es/
https://www.pereira.es/
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 BAR PRIMAVERA,  
 IDEAL PARA O INVERNO 
A cociña que Sandra Rodríguez comanda 
é eminentemente tradicional: «Estudei moi-
tas técnicas, pero as miñas verdadeiras mes-
tras foron miña nai e miña avoa, e gústame 
cociñar coma elas». Deste xeito, canda a súa 
parella, Lino Bouzó, manteñen o bo nome 
e a esencia dun bar que leva aberto máis de 
catro décadas e do que eles colleron a remu-
da no ano 2015.

Na carta atopamos oito variedades de cro-
quetas caseiras, táboas de queixos e embu-
tidos, mexillóns tigre, bombas de carne, 
segredo ibérico, ancas de ra, ovos con pata-
cas ou boliños preñados; pero a verdadeira 

Que bonitas son as xuntanzas natalicias: ver 
de novo os curmáns de fóra, as amigas emi-
gradas e coñecer os compañeiros de traballo 
fóra do choio. Estas reunións acontecen ao 
redor dunha mesa que, sendo sinceros, está 
ateigada de comida. O Nadal non se carac-
teriza pola austeridade nas papatorias nin 
no escaso número de comensais, e isto pode 
supoñer un pesadelo para o anfitrión. Por 
todo iso, aquí traemos tres opcións moi dis-
tintas para celebrar as comidas e as ceas des-
tas datas sen ter que pasar pola cociña. Por 
ti e por todos, recomendamos que reserves 
canto antes.

 EL TEMPORAL, BRAVURA CATALÁ 
Desde a súa Costa Brava natal, Miguel 

Gómez sentía envexa pola calidade dos pro-
dutos da despensa galega e soñaba con abrir 
un restaurante onde elaborar os peixes e as 
carnes que se producen nos nosos dominios. 
A extensa formación de Miguel é o mellor 
aval do alto estándar que manteñen todos 
os pratos deste restaurante. Formado na 
prestixiosa escola de hostalería Hofmann, 
continuou aprendendo en cursos con varios 
cociñeiros con estrela Michelin e traballou 

TRES 
RESTAURANTES 
PARA COMER 
COMA REIS

maxia dáse preguntando polas opcións de 
fóra da carta, entre as que brillan o xarre-
te ou as carrilleiras estufadas, levándote aos 
mellores recordos das xuntanzas familiares. 
Ademais podemos desfrutar de cocido os 
venres e callos os sábados para capear estes 
meses de frío.

Plan para o Nadal
Sandra e Lino non preparan menús especiais 
para as festas, senón que manteñen a oferta de 
cociña caseira e saborosa que teñen. O máis reco-
mendable é chamar para reservar mesa e coñecer 
as opcións do día. Para grupos de máis de vinte 
persoas, unha opción moi atractiva é alugar o 
salón da planta inferior, un choco que conta con 
cociña e baño independentes onde se permite le-
var comida de fóra para preparar alí e prolongar 
a sobremesa ata que se faga de noite.

Rúa da Ronda de Don Bosco, 17  i  886 13 51 50 
 barprimaveravigo  i   barprimavera

TEXTO E FOTOS: PAULA CERMEÑO

https://www.facebook.com/barprimaveravigo/
https://www.instagram.com/barprimavera/
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Rúa de Teófilo Llorente, 43  i  627 81 31 35 
 deliriovigo  i   purodeliriovigo

Rúa da Reconquista, 4  i  604 06 47 93 
 el_temporal_vigo

desde moi noviño no restaurante de seus 
pais, en Barcelona.

A base desta cociña son os pratos familiares 
e tradicionais cataláns; eses guisos que levan 
horas preparar na casa e para os que nunca 
hai pan dabondo na mesa para non deixar 
nin a proba. «O polo con cigalas, os canelóns 
de tres carnes e os arroces son os tres pratos 
máis solicitados». Nos dous anos que levan 
co negocio aberto, Miguel e Tatiana fixé-
ronse cunha ampla carteira de clientes fixos, 
que acoden cada mediodía a xantar co menú 
do día, que tamén está dispoñible durante as 
fin de semana nunha versión máis festiva.

Plan para o Nadal
Local agradable e tranquilo, moi indicado para co-
midas en familia nas que se procura a calidade da 
materia prima; elaboracións tradicionais con to-
ques diferentes. Contan cun amplo salón privado 
que reservan para grupos de ata 25 persoas. Tamén 
ofrecen pratos para levar, como paellas, fideos ou 
canelóns, que podemos poñer na mesa da casa sen 
pasar máis duns poucos minutos na cociña.

deron a coñecer na cidade a través das redes 
co seu show diario desde o balcón durante o 
confinamento do 2020. Co mesmo espírito 
de entretemento nace o seu bar e restauran-
te, no que teñen previsto programar actua-
cións nos próximos meses.

No menú atopamos pratos de aquí e de alá. 
A carta é concisa e está pensada para com-
partir. Nela atopamos dez pratos, como 
gyozas, burrata con pan torrado, nachos con 
guacamole ou pizza truffata. «Preferimos 
xogar con moitas opcións fóra de carta que 
nos permitan ofrecer variedade e sorpresa», 
contan os irmáns Puga. O local tamén é co-
ñecido polo ambiente de copas que se forma 
despois da quenda de ceas.

Como xa adiantamos, a posta en escena 
xoga un papel importante. No Nadal pro-
meten sorprender coa decoración, no que se 
instalou unha árbore e chemineas, «ademais 
de farois, renos, neve e moitos outros deta-
lles sorpresa». Unha experiencia de inmer-
sión nun mundo inspirado no concepto do 
branco Nadal.

Plan para o Nadal
Seleccionar un dos catro menús que teñen dispo-
ñibles nas redes sociais, especialmente pensados 
para as ceas de grupo. Hai dúas opcións de pe-
tiscos e outras dúas cun prato de carne, peixe ou 
vexetais por comensal. Ademais inclúe a primei-
ra copa e desconto nas sucesivas.

 PURO DELIRIO, DE VICIO 
Unha das últimas incorporacións á oferta 
gastronómica da zona vella é este restauran-
te cun concepto diferente no que a diversión 
é un dos ingredientes principais. Os artífices 
son os irmáns Carlos e Paula Puga, que se 

TRES RESTAURANTES PARA COMER COMA REIS

https://www.instagram.com/el_temporal_vigo/
https://www.facebook.com/deliriovigo/
https://www.instagram.com/purodeliriovigo/


 escapadas 

Redactora

 Guada GUERRA 

Na contorna de Serra de Outes, grazas a 
Lucinda e José Manuel, a Casa do Zuleiro 
converteuse no que é hoxe: unha xenuína 
casa de turismo rural tan demandada polos 
hóspedes que hai un tempo que quedou pe-
quena. Por iso decidiron renunciar ao uso 
particular doutra vivenda que posúen e po-
ñela á disposición de quen busque relax. Así, 
en novembro de 2020, naceu iLuz de Viro:i 
unha casa de turismo rural que conta con ca-
tro apartamentos —Alborada, Serán, Solpor 
e Luscofusco—, ideais para unha fuxida á 
calma e á desconexión. A comodidade e 
mais a tranquilidade son os puntos fortes do 
aloxamento, no que non se admiten nenos.

Catro apartamentos; diferentes, pero coas 
mesmas comodidades: albornoces, aparca-
doiro, cociña práctica, estufa de leña, jacuzzi, 

televisor intelixente con Netflix, unidade de 
tratamento de aire, wifi… Absolutamente 
todo o necesario para entregarse ao gozo e 
ao descanso. Tamén contan con servizo de 
masaxes no dormitorio para facer a estadía 
aínda máis inesquecible. As reservas para es-
tas noites inclúen o almorzo cun incrible bu-
fete no comedor da casa, pero os responsa-
bles saben que a maxia que se crea no espazo 
impide querer saír do apartamento e ofrecen 
a opción de achegar os almorzos aos cuartos.

Unha noite en Luz de Viro sabe a pouco, pois 
do bo sempre se quere máis. Para todas as 
parellas que non queiran saír do apartamen-
to ao primeiro, pero que logo queiran coñe-
cer un emprazamento único percorrendo e 
descubrindo a zona e os arredores da con-
torna, a espectacular ría de Muros e Noia, 
hai unha oferta especial: cando a reserva su-
pera as tres noites, ofréceselles aos clientes 
20 euros de desconto en cada noite de aloxa-
mento. Os apartamentos pódense reservar 
coa tarxeta turística #QuedamosEnGalicia, 
válida durante todo o mes de Nadal. Se non 
sabes que regalar nestas datas, que mellor 
que facelo con pracer, paz e tranquilidade?

CATRO 
POR CATRO

Aldea de Viro, 45 Roo (Outes)
luzdeviro.com  |  info@luzdeviro.com
606 99 20 18  |   luzdeviro  |   luzdeviro
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https://www.instagram.com/guadaguerra/
https://luzdeviro.com/
mailto:info%40luzdeviro.com?subject=
https://www.facebook.com/luzdeviro/
https://www.instagram.com/luzdeviro/


 Deleite literario 

Filólogo

 David GONZÁLEZ 

iViaxe pola India sen saír da casai
Kalandraka abre unha xanela necesaria ao universo literario que hai alén de 
Europa coa publicación en galego dunha das historias máis traducidas e popu-
lares da literatura india. Nesta obra viviremos en primeira persoa as diversas 
realidades do país asiático mediante as aventuras e desventuras de tres xeracións 
dunha mesma familia. Mulleres que rachan coas pautas sociais, cos poderes do 
patriarcado e da relixión, coa superioridade moral das clases altas… Un contexto 
no que Roy tecerá unha historia inesquecible, consciente e crítica sobre a rea-
lidade dun país marcado polo continuo choque entre tradición e modernidade.

iÉ imposible amar de verdade?i
Din que sobre o amor está todo escrito, mais sobre o significado e as formas de 
amar temos aínda pendente toda unha literatura. Polo menos iso pensaba Italo 
Svevo cando escribiu esta novela de temática tan aparentemente sinxela coma 
o propio título. Pero non nos enganemos, a través da relación que medra nesta 
novela, acudimos a unha profunda reflexión sobre o contraditorio dos sentimen-
tos, o cinismo, a hipocrisía, a condescendencia, o paternalismo ou o concepto de 
beleza. As necesidades do protagonista e da moza da que se namora convértense 
pouco a pouco na chave dunha parella onde a paixón chega tan rápido como 
desaparece. Un relato irónico, pesimista e lúcido sobre o que hai tras o amor.

iO poder da lírica e da palabrai
En que momento nace o poema? Como elixir a palabra exacta? Cal é o papel 
do poeta no mundo? Estas e moitas outras preocupacións artísticas atópanse 
neste poemario metaliterario de autor vigués. Esta obra transita polos vieiros 
da creación e das emocións para intentar atopar un piar desde o que construír 
un discurso artístico sobre o mundo. A importancia das palabras e o papel do 
artista nunha sociedade con condicións tan inestables son o punto de encon-
tro sobre o que se constrúe esta loa, de composicións breves e que permite 
varias relecturas. Unha ollada precisa e redonda ao poder e á beleza da lírica.

Título: As palabras están a mirarse arredor da mesa  Autor: Antonio García Teijeiro 
Editorial: Cuarto de inverno  Extensión: 115 páxinas

Título: A historia do bondadoso vello e da fermosa moza  Autor: Italo Svevo  Tradutora: 
Isabel Soto  Editorial: Hugin e Munin  Extensión: 88 páxinas

Título: O deus das pequenas cousas  Autor: Arundhaty Roy  Tradutora: Antía Veres 
Gesto  Editorial: Kalandraka  Extensión: 464 páxinas

#PuroDeleite
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https://www.kalandraka.com/o-deus-das-pequenas-cousas-galego.html
https://cuartodeinverno.com/libros/9/as-palabras-estan-a-mirarse-arredor-da-mesa
https://huginemunin.gal/produto/a-historia-do-bondadoso-vello-e-da-fermosa-moza/
http://www.deleite.gal
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 GASTRO 

TEXTO: Maruxa GESTO FOTOS: Denis Carballás

Hai unha grella de rúas en Vigo que, coma 
nun mapa de isóbaras, está a converterse 
nunha zona de altas presións gastronómi-
cas. É curioso, porque case parece un xogo 
intencionado o feito de que en rúas con no-
mes como Sevilla, Valencia, Zamora… poi-
damos viaxar coas papilas linguais a Asia, 
México, Venezuela… ou á cociña das nosas 
avoas. En calquera caso, son unha serie de 
propostas que agradecer desde o corazón, 
cun mimo ao produto inmellorable e unha 
aposta polas elaboracións caseiras que edu-
can os nosos estómagos. Falar coa xente que 
está tras destes proxectos tan íntimos como 
valentes, deixa clara a seguridade que teñen 
cos fogóns. Son incontestables. Velaquí vai 
un xogo en que cada unha destas fusións 
gastronómicas representa unha bóla da nosa 
árbore de Nadal.

 Bóla vermella: Caracuchos 
A presenza de pratos da gastronomía de 
base venezolana neste menú —do que des-
tacamos a deliciosa arepa galega— non nos 
debe enganar. Estamos, ante todo, nun lu-
gar onde degustar unha hamburguesa que 
non poderemos saborear en ningún outro 
lugar do mundo. A argumentación desta 
afirmación é a seguinte: catro cortes de car-
ne (dous de vaca e dous de tenreira) no seu 
propio proceso de maceración, un sabor in-
tenso para unha carne de calidade indiscu-
tible, pois Carlos e Lisa Marié foron antes 
distribuidores de produtos cárnicos; whisky 
Jack Daniel’s para flamexar; raclette; mar-
melada asada; pementos de Padrón; eses ca-
fés de autor con cortiza de caramelo… Eles 

FUSIÓN! teñen claro o termo que os define: furious 

food.

 Bóla verde: Cactus 
Algunhas palabras clave para introducir esta 
pequena marabilla: sabor, creatividade, co-

chinita pibil, taco pastor, margaritas caseiros, 
piña confeitada… Os tres días á semana en 
que o local pecha, Ernesto e Tamara elabo-
ran con mimo todas as preparacións casei-
ras do menú que equivalen ao cen por cento 
da carta. Ademais da carta selecta de fusión 
mexicana con produtos galegos —como a 
quesadilla a base de queixo do país—, o local 
vibra cun deseño harmonioso co que esperta 
o espírito de México. Unha variedade de cóc-
teis totalmente caseiros elevan o atractivo do 
local con todo o sabor da mexican fusion food.

Rúa de Sevilla, 12  i  986 29 22 75 
caracuchos.es  i   caracuchos_furiousfood

Rúa de Valencia, 9  i  986 12 74 54 
cactusmexicanfusionfood.com 

 cactusmexicanfusionfood

http://caracuchos.es
http://cactusmexicanfusionfood.com
https://www.instagram.com/cactusmexicanfusionfood
https://www.instagram.com/caracuchos_furiousfood/


 FUSIÓN! 

Experta en redes sociais

 Irene GARRIDO PATÓN 

 DESDE O REFUXIO 

Cando deron aviso á protectora, este cadelo 
duns sete anos de idade levaba xa tres vagan-
do na mesma zona. O veciño que acostumaba 
darlle de comer notou que non camiñaba moi 
ben. O can deu positivo en Leishmania, pero 
con boa alimentación está a recuperar moita 
forza e atópase moito mellor. Necesita licen-
za para cans potencialmente perigosos para 
ser adoptado, pero é un cachiño de pan, pasea 
xenial coa correa, é moi tranquilo e moi bo.

Os Palleiros 
657 02 38 31  |  ospalleiros@hotmail.com 

 ospalleiros  |   ospalleiros

TRUMAN

Rúa de Zamora, 81  i  986 24 78 59 
livingcocinaviva.com  i   livingvigo

 Bóla prateada: Living 
Este foi un proxecto pioneiro na cidade, 
alá polo 2008, cando Yolanda e a súa pa-
rella trouxeron a comida de fusión asiática 
ás Rías Baixas. Sempre en desenvolvemen-
to, esta feiticeira da cociña sabe que agora é 
o momento de volver a vista cara ao noso, 
sempre deixando un oco para as innova-
cións. A carta de viños é froito dunha coi-
dadísima escolma, que sabe expresar sen 
complexos que os nosos Ribeira Sacra están 
ás mesma altura ca un Rioja ou de boas refe-
rencias gregas ou italianas, tamén incluídas 
na oferta. Entre os pratos destacados, atopa-
mos fabada de produción totalmente fresca, 
rabo de vaca guisado, solombo de vaca gale-
ga e foie Rossini… E ollo aos brunch, que aquí 
teñen un carácter único onde absolutamen-
te todo é de produción caseira. Ademais este 
ano contamos coas caixas de Nadal, para 

quen non queira cociñar. Con que máis nos 
sorprenderá esta cocina viva?

 Queres máis?  
 Na categoría Gastro da sección de locais  
 recomendados de amovida.gal tes máis  
 información e outras propostas sobre  
 esta cidade que paga a pena degustar. 
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https://amovida.gal/recomendados/categoria/recomendados-gastro/
mailto:ospalleiros%40hotmail.com%20?subject=
http://livingcocinaviva.com
https://www.instagram.com/livingvigo
https://www.instagram.com/garridopaton/
https://www.facebook.com/ospalleiros
https://www.instagram.com/ospalleiros


Educadora infantil
 LOURDES TOMÉ 

«Hai dous legados duradeiros que lles podemos deixar aos fillos: raíces e alas». 

Johann Wolfgang von Goethe

O Nadal é unha época máxica para os máis 
pequerrechos, que son capaces de conta-
xiarnos a emoción característica destas 
datas. Os seus regalos son os que nos fan 
espertar a máis grande ilusión. Porén, as dú-
bidas asáltannos á hora de lle escribir a car-
ta aos Reis Magos. E dubidamos se escoller 
un xoguete que estimule a creatividade, un 
xogo para compartir ou algo que sexa edu-
cativo… Os adultos deben escoller os agasa-
llos acordes coa idade do cativo e dos valo-
res que queiramos transmitir, sen esquecer 
que o agasallo é para a cativada. Velaquí tres 
ideas de regalos educativos, orixinais e non 
sexistas.

iCUBO DE ACTIVIDADES LITTLE DOUCHi
Os xogos que nos primeiros anos de vida 
propician a concentración, a coordinación e 
estimulan destrezas sempre son un bo aga-
sallo. Temos unha actividade diferente en 
cada lado deste cubo, polo que abrangue va-
rios xogos, converténdose así nun xoguete 

OurO, incenso 
e mirra

44,75 € // IMAXÍNATE! // Rúa do Padre Don 
Rúa, 13 // imaxinate.com

iPACK ESENCIAL DE HIXIENEi 
iE HIDRATACIÓN NATURALi
Cando temos na casa neonatos ou cativiños 
aínda moi pequenos para utilizaren xogue-
tes, é especialmente difícil escoller algo que 
poñerlles onda a árbore de Nadal. Unha boa 
idea é agasallar produtos de coidado e hixie-
ne. Ademais do uso cotián, podemos utilizalos 
para a estimulación do bebé. Masaxes, move-
mentos suaves, aloumiños... para desfrutar 
de momentos relaxantes e afianzar o vínculo 

multifuncional e moi didáctico, moi recomen-
dable e con moitos desafíos para mans in-
quedas e exploradoras.
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https://www.instagram.com/pequenos_escaladores/
https://juguetesydisfraces.es/


O proceso natural de adquirir unha lingua se-
gue a secuencia de escoitar, entender, falar, 
ler e escribir. Este é o método que se aplica 
en IKIDS&US,I escola de idiomas referente 
na aprendizaxe de inglés. A partir do primeiro 
ano de idade, aquí apréndese a falar en in-
glés a través do xogo en sesións dinámicas 
na compaña de personaxes da mesma idade 
que o alumnado, para ver reflectidos os inte-
reses e as circunstancias comúns do seu día 
a día. Un inglés rico e natural adaptando os 
obxectivos de cada curso á idade.
Vigo conta con dous centros de Kids&Us, 
cuxo proceso de matriculación está aberto. 
Podémonos achegar ao centro ou chamar por 
teléfono para pedir información e saber máis 
sobre esta metodoloxía. Ademais, escaneando 

cos proxenitores. En definitiva, para regalar 
sensacións.

47,50 € // ANAINAS // anainas.com

30 € // PATAPUM // Rúa de Afonso X o 
Sabio, 5 // papatum.es

o código QR podemos parti-
cipar no sorteo de experien-
cias e produtos grazas a esta 
escola.

o perfil emerxente da tapa, converténdose 
en parte da decoración unha vez rematado. 
Ademais, cada peza é única e varias delas 
son pezas especiais con formas de obxectos 
e animais que poden encaixar no puzzle ou 
ser utilizalos para xogar doutras maneiras. 
Atréveste con este crebacabezas?

iPUZZLE ANIWOODi
Se buscas algo diferente, innovador e único, 
esta é unha boa escolla. Un xeito novo de mon-
tar crebacabezas con deseños moi orixinais, 
de madeira e que poden construírse sobre 

inglés cOmo 
propósitO inicial

Rúa de Girona, 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
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https://www.kidsandus.es/es/
https://anainas.com/es/
https://patapum.es/
mailto:vigo.independencia%40kidsandus.es?subject=
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Lugar: Sala Ártika // Prezo: xeral 10,00 €, anticipada 8,00 € // Idade recomen-
dada: publico familiar.

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

Unha ducia de compañías de todo o territorio estatal únense 
para amosar os mellores espectáculos para o público fami-
liar en 24 funcións ao longo do mes de nadal, con teatro de 
obxectos, monicreques, musicais e pallasos. Unha boa opor-
tunidade para gozar do teatro en familia.

'Emoticolors', de Tarambana Espectáculos (Madrid), sábado 18, ás 
17:00 h e ás 18:30 h.

‘A toupiña que quería saber quen lle fixera aquilo na cabeza’, de A 
Xanela do Maxín (Brión), domingo 19, ás 12:00 h e ás 18:00 h.

‘Diminutivo’, de Títeres sin Cabeza (Aragón), luns 20, ás 17:00 h e ás 
18:30 h.

'Lixo', de O Baúl da Tía Tola (Vigo), martes 21 ás 17:00 h e ás 18:30 h.

‘Nino e Mambrú’, de Moving Compass (Francia, Italia e Galicia), mér-
cores 22, ás 17:00 h e ás 18:30 h .

‘A nena que vivía nunha caixa de mistos’, de Caramuxo Teatro (A 
Coruña), xoves 23, ás 17:00 h e ás 18:30 h.

‘A gran viaxe’, de Inventi Teatro (Vigo), venres 24, ás 12:00 h.

‘Cartoóns’, de Producións Excéntricas (Santiago de Compostela) e 
Teatro de Adro (Ames), domingo 26, ás 12:00 h e ás 18:00 h.

‘Frida: la niña que quería pintar’, de Teatre de la Caixeta (Valencia), 
luns 27, ás 17:00 h e ás 18:30 h.

‘Chucho’, de Filis Teatro (Extremadura), martes 28, ás 17:00 h e ás 18:30 h.

‘Laranxus 7’, de Teatro Avento Producións (Vigo), mércores 29, ás 17:00 h 
e ás 18:30 h.

‘A illa da deslembranza’, da Compañía Ártika (vigo), xoves 30, ás 17:00 h 
e ás 18:30 h; venres 31, ás 12:00 h.

VII FESTIVAL PEQUEÁRTIKO DE NADAL

Lugar: Sala Ártika // Prezo: xeral 10,00 €, anticipada 8,00 € // Idade recomen-
dada: publico familiar.
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https://amovida.gal/pequechos/
https://www.artikavigo.com/


Data e hora: do sábado 4 de decembro ao domingo 9 de xaneiro. Varias sesións 
de mañá e tarde // Lugar: Carpa Avenida de Castelao // Prezo: xeral 10,00 €, me-
nores de 14 anos 8,00 €, menores de 2 anos gratis // Idade recomendada: para 
todos os públicos.

Exposición interactiva de 30 réplicas de dinosauros ani-
matrónicos. Unha viaxe ao pasado onde nenos de todas as 
idades descubrirán como eran, vivían e ata como se movían 
estes xigantes prehistóricos. Unha aventura en forma de pro-
cura do tesouro. Mesmo, os máis atrevidos terán a oportuni-
dade de montar no lombo dun Tyrannosaurus rex, algo que nin 
sequera foi posible no Parque Xurásico de Steven Spielberg!

LIVING DINOSAURS

Data e hora: do sábado 4 de decembro ao domingo 9 de xaneiro. Varias sesións 
de mañá e tarde // Lugar: Avenida de Castelao // Prezo: xeral a partir de 15,00 
€, mobilidade reducida 7,00 € // Idade recomendada:para todos os públicos // 
Duración: 90 min.

Na pista central deste circo calquera cousa pode ocorrer. 
Equilibrios sobre unha pirámide de cadeiras, bicicletas acro-
báticas, funambulismo, números aéreos, maxia, malabares e 
un montón de sorpresas que xurdirán durante o espectáculo.

CIRCO DE NADAL

Este espectáculo de La 
Granja de Zenón afonda en 
valores como o amor, a so-
lidariedade, a amizade e o 
coidado do planeta. Zenón 
recibe aos seus sobriños 
para pasar un día especial 
na granxa. Bartolito, canso 
de que os seus amigos non 
lle deixen xogar con  eles, 
marcha ao bosque onde cun 
amigo inesperado creará 
unha canción moi especial. 
Mentres os demais animais o 
buscan por todos lados.

O grupo infantil e youtubei-
ros do momento Pica Pica 
está celebrando o seu dé-
cimo aniversario cunha xira 
espectáculo cos éxitos favo-
ritos dos nenos e con outros 
novos.

Data e hora: domingo 12 de decembro, 
ás 12:30 h e 16:30 h // Lugar: Teatro 
Afundación // Prezo: desde 18,00 € // 
Idade recomendada: público familiar. 

Data e hora: xoves 23 de decembro ás 
17.00 h // Lugar: Auditorio Mar de Vigo 
// Prezo: desde 12,95 € // Idade reco-
mendada: público familiar // Duración: 
90 min.

Data e hora: xoves 16 de decembro as 18.00 h // Lugar: Biblioteca Pública Juan 
Compañel // Prezo: gratis; inscrición previa por teléfono: 886 12 04 40 - 886 12 
04 45 // Idade recomendada: de 0 a 4 anos // Duración: 30 min.

Contos e cancións narrados por Charo Pita con efectos so-
noros, xogos corporais, onomatopeas e libros de imaxes. Para 
escoitar á calor dunha aperta.

FÁBULAS NO BERCE

Data e hora: martes 28 de decembro ás 18.00 h // Lugar: Biblioteca Pública Juan 
Compañel // Prezo: gratis; inscrición previa por teléfono: 886 12 04 40 - 886 12 04 
45 // Idade recomendada: de 2 a 4 anos// Duración: 60 min.

Representación do conto Garavanciña e o esquío con moni-
creques e recursos sonoros para musicar o conto. Crearanse 
os sons con voces, con obxectos naturais e da vida cotiá; 
auga, xornais… e formarase unha orquestra grupal con ins-
trumentos para acompañar as cancións.

POR MÚSICA UN CONTO

PICA PICA

EXACTO
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https://entradas.ataquilla.com/ventaentradas/es/infantil/carpa-avenida-catelao-coia/12987--living-dinosaurs-en-vigo.html
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https://bibliotecas.xunta.gal/vigo/gl/actualidade/axenda


 as outras luces 

Escritor

 Ernesto IS 

Algún sitio 
al que volver, 
de Cambaleo 
Teatro

do teatro Ensalle, cunha proposta que abor-
da cuestións fundamentais sobre os estilos de 
vida da actualidade, a relación co traballo, a 
incerteza destes tempos, o cansazo e a nece-
sidade de pararse a contemplar como unha 
alternativa á velocidade desapiadada do sis-
tema capitalista. Con dirección e textos de 
Carlos Sarrió, a nova montaxe de Cambaleo 
xorde dun poemario do autor madrileño e 
do ensaio La sociedad del cansancio, do filóso-
fo surcoreano Byung-Chul Han. Algún sitio 

al que volver propón unha suxerente posta en 
escena en que o vídeo de David Ruiz dia-
loga coa acción escénica, a pintura e a mú-
sica en directo dun elenco de sete intérpre-
tes: Eva Blanco, Julio C. García, Begoña 

Crespo, Martín Cano, Flor Goldstein, 
Julia Eme e Antonio Sarrió. Non deixes 
pasar a oportunidade de ver na sala da rúa de 
Chile o último traballo dunha das compañías 
máis interesantes e comprometidas do pano-
rama escénico estatal.

#CulturaSegura

Data e hora: Venres 3, sábado 4 e domingo 5 ás 20.00 
horas.
Lugar: Teatro Ensalle.
Prezo: por confirmar.

«A ese mundo repugnante entregamos las 
armas. Y rendidos emprendemos viaje a al-
guna frontera. Lejana y desconocida. Quizá 
a festejar el conocimiento adquirido en este 
viaje sin sentido. O a festejar esta derrota 
grandiosa y sin paliativos. O a festejar ambas 
cosas a la vez. O festejar sin motivo alguno». 
Así é como presenta Cambaleo Teatro, a 
veterana compañía dos irmáns Sarrió, o seu 
último espectáculo: Algún sitio al que volver. 
Facendo honra a este título, os madrileños 
regresan á súa casa galega, o escenario negro 
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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

REALIDADE SUBXECTIVA

 Ruth SANTISO 
 rsantisal   r_santisal

Coma aquel que busca no lixo,

coma aquel que presume de vicios.

Todos sentimos o frío!

O frío da noite,

o frío da morte.

Latexo a latexo,

camiña o meu corazón

teimudo, sombrío, morto…

Xente! Espertade!

Espertade desta soidade.
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https://vialiavigo.com/

