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 Todo por facer -o amor- 

 DESEXO  
 CARNAL 



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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O segundo día do segundo mes 
do ano é o Día da Candeloria. 
Segundo o que a tradición cató-
lica nos aprendeu, trátase dunha 
data virxinal, de lume purifi-
cador que reconverteu o que 
noutrora foron as festas roma-
nas dedicadas ao deus Luperco, 
protector da fertilidade e dos 
rabaños. Así, segundo a segun-
do, chegamos a un tempo que 
deu en bautizar como Día dos 
Namorados o 14 de febreiro en 
honra do patrón San Valentín. 
Porén, segundo o que a tradi-
ción popular nos ensinou, o 2 de 
febreiro é a data que os paxari-
ños, retornados da emigración, 
escollen para casar. Fano cando 
medio inverno vai fóra, cando 
cada segundo atrapado no tem-
po as raiolas do sol reivindican 
o protagonismo cuxo recorda-
torio veñen reflectindo as noi-
tes de luar. E é que, segundo se 
ve, ten todo sentido que o amor 
voe coas alas deses paxaros casa-
deiros e ferva na paixón carnal 
dun Entroido que enmascara as 
cinsas daquelas candeas luper-
cais de hai séculos. En cuestión 
de segundos, as cinsas pódense 
avivar para que, coma un paxaro 
secular, ise prenda o lume ei 
io amor volva voar.i

 EDITORIAL 
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iO ciclo de cine mudo e músicai de 
Casperveck empeza con Nanook of the North 
(Robert J. Flaherty, 1922), concibido como 
o primeiro gran documental da historia. A 
proxección será o sábado 12 no espazo para 
eventos Muta (rúa de Joaquín Loriga, 9).

iChegou o momentoi para as máscaras 
do entroido. O xoves 24 xa andarán os mer-
deiros repartindo estopa pola zona vella da 
cidade, como aperitivo dun carnaval de en-
terro marceliño.

O Club Montañeiros Celtas constitúese o 
2 de febreiro de 1942 procedente da fusión 
entre o Centro Excursionista de Galicia e a 
Peña Excursionista Viguesa. Ao abeiro da 
sección de montaña do Real Club Celta de 
Vigo, independizaríase un tempo despois. 
O obxectivo principal desta asociación sen 
ánimo de lucro é a difusión do montañismo 
e, en xeral, dos deportes de aventura e as ac-
tividades ecoloxistas.

 Efeméride 

iDespois de intentari sobrevivir á pan-
demia a través do micromecenado, Armando 
Gómez, responsable do Galo do Vento, deu 
por finalizadas o mes pasado as noites de 
foliada, micros abertos, música e poesía ao 
vivo no bar que foi o compás da rúa de San 
Vicente.

iCon moita lingua.i O luns 21 con-
memórase o Día Internacional da Lingua 
Materna, proclamado pola UNESCO. A 
Fundación Rosalía de Castro convoca o 
mércores 23 o Día de Rosalía, logo do des-
cubrimento por parte da investigadora 
Sagrario Abelleira, que corrixe a data de 
nacemento da autora de Cantares gallegos. 

https://www.celtas.gal/
https://www.eventbrite.es/e/entradas-caspervek-en-vigo-2022-nanuk-el-esquimal-254374209107
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 viguÉS do mes 

texto: tamara novoa fotos: PABLO VÁZQUEZ

iJavier Romero Donizi (Xinzo de 

Limia, 1980) non naceu na nosa cidade, 

pero leva anos traballando na sección 

de sucesos da delegación de La Voz de 
Galicia en Vigo. É o experto en narco-

tráfico dese xornal e acaba de publicar 

Operación Marea Negra, un libro no 

que recrea a viaxe en narcosubmarino 

do río Amazonas á ría de Aldán, pilotada 

polo vigués Agustín Álvarez Martínez.

En que momento profesional empeza-

ches a interesarte polos sucesos?

Empecei a traballar en La Voz de Galicia na 
Coruña, logo estiven en Ourense e despois, 
mandáronme ao Barbanza circunstancial-
mente, para cubrir unha baixa, e así entrei 
na sección de sucesos no 2013. O feito de 
estar no Barbanza, que é o lado norte da Ría 
de Arousa, fixo que a cada pouco estivese 
cubrindo operacións de narcotráfico.

Ata entón non che chamara a atención?

Si. Eu recordo, de rapaz, ver nos xornais as 

imaxes da redada da Operación Nécora e 
logo, xa de adolescente, o xuízo na casa de 
Campo, e xa a partir de aí cada pouco saía 
nas noticias unha nova operación. Tamén 
coincidín nos colexios con fillos e netos de 
xente importante no mundo do narcotráfi-
co. Era algo que estaba aí.

E aquí, hai moita materia criminal?

Vigo é a primeira cidade de Galicia en po-
boación e ten unha área metropolitana que 
chega case ao medio millón de habitantes. 
Ten un aeroporto, un porto, hai empresas, 
hai capitais estranxeiros entrando e saíndo, 
é punto de encontro para moita xente… A 
fronteira con Portugal faina especialmente 
sensible á trata de persoas, ao tráfico de co-
caína, haxix e heroína que procede do sur. É 
unha cidade que, por poboación, ten a súa 
delincuencia no día a día. O mal existe, hai 
crimes e algúns queremos contalos.

Cal pensas que é a función do bo xorna-

lista á hora de cubrir estes casos, evitan-

do caer no sensacionalismo?

Hai dúas maneiras de traballar: unha é de 

Javier Romero
«O DO NARCOSUBMARINO 
É O ALIXO MÁIS SINGULAR 

DO NARCOTRÁFICO EUROPEO»

Xornalista

https://www.casadellibro.com/libro-operacion-marea-negra/9788466671033/12602761


«Os cartos fan 
que sempre haxa 
xente disposta 
a coller a remuda 
dos que caen»
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oídas e a outra é escoitando a xente e contras-
tando a historia que se recolle en cada inves-
tigación, que é o que se vai xulgar. O que non 
vale de nada é falar dunha operación contan-
do un relato que non está xudicializado.

Que ten de especial o caso do narcosub-

marino para que o levases a un libro?

Pois é un suceso inédito en Europa. Ata o 
punto que se pode dicir que 
é o alixo máis singular do 
narcotráfico europeo. A 
partir de aí, unha cuestión 
fundamental é entender 
que carallo pasou eses 27 
días dentro do narcosub-
marino. Reconstruír iso 
era un reto. Logo está a 
parte humana: un piloto 
que ten un pasado como 
boxeador, un rapaz normal e corrente que 
acaba aí; ver que os acusados de colaborar en 
terra con el eran amigos da infancia aos que 
recorría cando se vía necesitado. Descubrir 
o que aconteceu en Colombia. Facerlle a au-
topsia ao narcosubmarino, desmontalo peza 
a peza. Que ten? Ten de todo!

O relato vólvese cada vez máis invero-

símil á medida que imos avanzando nel. 

Que pode levar a alguén a facer o que 

fixo Agustín?

Voume limitar ao que el dixo: declarou que 
o fixo por cartos, por necesidade económi-
ca. Está por ver se realmente esa necesidade 
era tan agoniante como para non ter nin que 
comer, ou se era porque simplemente quería 
máis diñeiro.

Teño entendido que intentaches falar 

con Agustín pero non o conseguiches.

Non, nada. A súa actitude é de discreción. 
El sabe que neste mundo hai cousas que non 
se perdoan, é moi consciente e está preocu-
pado do seu entorno. Mantén unha actitude 

pétrea de silencio absoluto, sabe que toca 
pagar e penso que di moito del iso tamén.

Ao teu parecer, que é o máis sorpren-

dente deste caso?

A travesía. Despois de todo o que pasaron 
os 27 días alí metidos, aínda hoxe me custa 
crer que sobrevivisen. Logo hai máis cou-
sas, como a construción do narcosubmarino 

nun estaleiro fantasma…

Levas tempo investigan-

do temas de narcotráfi-

co. Galicia segue a ter un 

papel tan importante?

Absolutamente. Por unha 
cuestión xeográfica e por-
que, por moitas detencións 
que se fagan, isto xera uns 
beneficios tremendamente 

altos e sempre hai xente disposta a coller a 
remuda dos que caen. As cifras de incauta-
cións no último lustro evidencian que es-
tamos aí. Como din os investigadores po-
liciais, aquí non se traballa para eliminar o 
narcotráfico, trabállase para acantoalo.

Coñecemos con nomes e apelidos os tres 

tripulantes, tamén os dos amigos que 

axudaron desde terra a Agustín, pero 

non sabemos nada de quen fixo a encar-

ga ou de quen ía recibir a droga aquí.

Por iso esa xente non está detida. É unha 
cuestión que se investigou e que posiblemen-
te se seguirá a investigar. Quen vai pagar o 
pato, máis aló dos tres tripulantes, son catro 
persoas alleas ao narcotráfico. É certo, como 
apunta a acusación, que aceptaron lucrarse, 
pero que esas persoas son alleas a todo isto 
é unha verdade empírica. Pagan os peóns, os 
que realmente están na cúspide de todo o ne-
gocio non ven un gramo de coca na vida.

Cal é a opinión que tes sobre a legali-

zación das drogas como solución ao 

«Os que están 
na cúspide 
do narcotráfico 
non ven un gramo 
de coca»
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narcotráfico?

En Holanda había un paraíso que eran os co-

ffee shops. Falábase do progresistas que eran 
eses locais, pero acabáronos penalizando e 
hoxe Holanda ten o maior problema de nar-
cotráfico de toda Europa, mesmo por enriba 
de España. As orixes deste problema están 
naquel haxix. Aínda que era legal vender nos 
coffee shops, chegaba ata alí por vías ilegais. 
Cando se ilegalizou todo aquilo, esas vías 
ilegais seguiron funcionando, alimentando 
redes de crime organizado, de diñeiro negro. 
Iso é o que agora fai que o porto de Antuerpen 
e os portos dos Países Baixos sexan os primei-
ros en traficar con cocaína. Eu non son nin-
guén para dar unha opinión ao respecto, pero 
temos un exemplo no continente e a proba de 
que as consecuencias non son boas.

Como avalías o traballo que se fai desde 

as forzas e corpos de seguridade para pa-

rar o narcotráfico?

Creo que os corpos aquí, en Galicia, están 
altamente profesionalizados. O problema 
non é a parte policial, senón o sistema xu-
dicial tan garantista que temos. Isto pódese 
ver case a diario, cando hai presos que cun 
risco alto de reincidencia ou fuga saen da 
cadea porque se dilatan os procedementos 
xudiciais. Acaba de acontecer coa Operación 
Mito, que foi o último golpe policial a Sito 

Miñanco e a toda a xente implicada na or-
ganización internacional que ten detrás. 
Agora van saír en liberdade porque se es-
gotan os catro anos de prisión provisional e 
aínda non hai xuízo.

Viaxaches a Colombia no marco do 

documental baseado no teu libro, que 

Amazon Prime Video vai estrear proxi-

mamente. Como foi a experiencia?

Foi a comprobación de que a cousa non ten 
solución. A viaxe coincidiu coa detención de 
Dairo Antonio Úsuga David, «Otoniel», 
o xefe do Clan do Golfo, unha xogada cóm-
plice do destino… Pero a rei morto, rei pos-
to. Marchamos de alí co convencemento de 
que ás 24 horas da detención, Ontoniel xa 
tería un substituto. É un holding, unha mul-
tinacional con ramificacións en España, en 
México, nos Estados Unidos, no continente 
africano…

Tes por aí algunha outra historia que 

poidamos acabar coñecendo en forma 

de libro?

A escrita é coma o xornalismo, cando come-
zas no oficio analizas se os temas poden dar 
para unha páxina ou non. Unha vez fas un 
libro, empezas a analizar se hai temas que 
coñeces de antemán que poderían dar para 
outra novela. Pero levo dous anos dedicado 
a isto e, aínda que poida parecer un tópico, 
agora débolle un tempo á familia.

https://amovida.gal/prime-video-estreara-operacion-marea-negra-a-serie-sobre-o-narcosubmarino-galego/


 street photo 

Fotógrafo documental

 FELIPE CARNOTTO 

iDiario persoali

Tempos de amor.
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https://www.instagram.com/felipecarnottophoto/


Sección patrocinada pola Secretaría 

de Política Lingüística da Xunta de Galicia.

Manuel Esteban está escribindo...

Capítulo 8

Quixera subir agora ao meu cuarto e tapar a cabeza co cobertor. Quixera desaparecer deste 
pesadelo que me liga aos meus mortos mal morridos, a un pasado convulso nunha cidade 
que é, e o non é a miña. No teléfono, nin rastro de Otto. O malnacido de Otto, o abusador 
que me move coma se fose unha nena atrapada nun mortal xogo de pistas. O corazón bá-
teme moi forte. Penso en que debería chamar á policía, pobre rapaz, non había de ter máis 
alá de trinta anos e aí o está, coa vida derramada sobre unha guía turística dunha cidade 
industrial. Que final tan cutre, penso con mágoa. Reparo nos seus trazos, nas súas faccións 
asiáticas. Sobre o respaldo da cadeira vexo unha chaqueta gris: si, velaí o cómplice elimina-
do por molesto, por inútil. Que grandísima cabrona esa que agora me agarda na ermida da 
Guía, esa muller na que percibo tamén un aire familiar. Demasiados fantasmas. Esta viaxe 
está indo ao fondo dos meus medos, ao meu propio abismo.

Subo cara ao cuarto e apaño a bolsa co explosivo plástico, o temporizador e mais a pistola. 
Fóra está escuro e, coma sempre, cae esa poalla fina que o impregna todo de desconforto e 
de tristeza. Pillo un taxi que me leva pola beiramar. Entre os guindastres e as moles dos silos 
do porto, brillan as luces de posición como distópicos vagalumes aéreos. O coche para na 
explanada da ermida. Estou na boca da ría, no lugar onde mar se converte en lagoa, en auga 
enganosamente mansa. Baixo do taxi, o condutor ten medo, ten medo de min. «Quen será 
esta tola que me pide unha carreira tan absurda?». En canto estou fóra, pisa o acelerador e 
desaparece. A poalla escórreme polas fazulas, intento buscar ao redor de min a figura da mu-
ller estraña que me manexa. Ninguén. Achégome á varanda e decátome de que sobre un dos 
telescopios do miradoiro sobre a ría hai algo pegado con celo. Claro, un puto reichsmark! O 
corazón está a saírme pola boca. Intento secar coas mans a auga que me enchoupa os ollos 
e miro. Si, alí a está. Alí embaixo, nun embarcadoiro miúdo. Está rodeada de focos, bañada 
nunha estraña luz dourada, a mesma que os artúricos situaban no Cebreiro, a capital invisible 
do Imperio Secreto, a luz de Luzbel. Quere que vaia, que me abisme, quere.

Na miña cabeza todas as pezas comezan a cobrar sentido, o embarcadoiro onde outro Otto 
enviaba o ouro do volframio, o metal indispensable para a vitoria da raza aria. Otto, o outro 
Otto, o mesmo Otto co que eu fun dar, coma se as nosas vidas estivesen condenadas a 
repetirse. Apreixo a pistola e decido baixar ao fondal da ría. Teño que seguir xogando.

Rexina Vega

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

e xestor cultural

 JUAN TEIXEira 

 GRAFFITI 

VIGO, 
CIDADE DE COR: 
Taquen

complicada interacción dos seres huma-
nos coa natureza. Tal e como propio autor 
expresa, «nunha sociedade afastada por 
completo do natural, que rexeita o salvaxe 
tomándoo como algo negativo, a miña pro-
posta pretende extraer esa parte aínda ceibe 
que atopo en min, que me vencella coa natu-
reza e que tanto se bota de menos».

Pero tamén trata outros temas, como por 
exemplo o que o inspirou para o mural 
que aquí retratamos. Taquen explica coma 
ninguén o que o levou a querer dedicar 
unha das súas obras ás viúvas de vivos: «En 
Galicia, a pesca implica un 79 % das activi-
dades económicas, e Vigo abrangue o porto 
pesqueiro máis importante de España, polo 
que gran parte da poboación masculina bota 
campañas moi longas no mar. Quixen falar 
desas mulleres: esposas de mariñeiros que 
pasan a vida agardando, coidando e sacan-
do adiante as familias durante eses meses en 
que os mariñeiros están a bordo. Mulleres 
que á sombra, pero cun labor inconmen-
surable no núcleo familiar e, decote, tamén 
fóra. En moitos casos estas mulleres acaban 
quedando viúvas, pero xa viviron coma se o 
fosen; en espera continua».

O autor engade que Rosalía de Castro xa 
falara sobre as viúvas do mar. «Mulleres que 
procuran unha educación para a familia, algo 
que lles permita aos seus non pasar polo mes-
mo que elas están a pasar, que poidan deci-
dir ter unha vida mellor. Ademais, en moitas 
ocasións, a Administración non as acepta 
como tales viúvas, debido a que os corpos dos 
maridos nunca apareceron, polo que serán 
mulleres de desaparecidos sen dereito á pen-
sión de viuvez. En definitiva, un drama silan-
deiro sufrido por moitas mulleres ao longo 
dos tempos, sen queixa nin reivindicación. 
Unha historia de auténtica coraxe».

Se nos referimos á obra de arte dun coru-
ñés en Balaídos, igual a algún celtista lle 
sae comechón. Tranquilos, falamos dunha 
auténtica obra de arte, non de fútbol. O ar-
tista en cuestión chámase Gonzalo Martín 

Domingo, aínda que é máis coñecido como 
iTaquen.i Trátase dun ilustrador que em-
pezou a pintar nas rúas aos 13 anos, e que 
agora se dedica profesionalmente ao debu-
xo e á pintura mural. As obras deste mozo 
recoñécense rápido pola sensibilidade, mi-
nimalismo e cromatismo característicos que 
posúen, coa liña como elemento principal 
de composicións figurativas. As temáticas 
máis recorrentes para el teñen que ver coa 

13FEB 2022 i

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


O mural sitúase na avenida de Balaídos, á altura do número 31.
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https://goo.gl/maps/i79PuJnocSHL3g2Q9


 outras movidas 

Mucha tontería é o novo espectáculo do cómico catalán 
no que combina novas historias, cancións e algunha que 
outra sorpresa. Baixo ese título resume tamén o que fo-
ron as dúas décadas que leva encol dos escenarios.

Sábado, ás 18:30 e ás 21:00 h; domingo, ás 17:00 e ás 19:30 h 
Desde 17,00 €

Nestas dúas décadas de traxectoria, o cantautor astu-
riano converteuse nunha das voces máis respectadas 
do panorama independente en español. Está a piques 
de publicar un novo disco, do que xa lanzou un tema 
como adianto: La flor de la manzana.

21:30 h // Desde 22,00 €

 Sábado 12  
 Nacho Vegas  
 Auditorio Mar de Vigo 

 Sábado 5 e domingo 6  
 Berto Romero  
 Teatro Afundación 

Con 78 anos, o músico cubano volve subir aos escena-
rios nunha xira en formato íntimo, que define como 
unha paréntese musical no medio das circunstancias 
que nos abranguen: Días de luz. Vén acompañado de 
Miguel Núñez, ao piano, e Caridad R. Varona, ao 
chelo.

 Sábado 12  
 Pablo Milanés  
 Teatro Afundación 

21:00 h // Desde 18,00 €
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https://entradas.ataquilla.com/ventaentradas/es/otras-musicas/teatro-afundacion-vigo/12814--pablo-milanes-dias-de-luz.html?a=1
https://www.teuticket.com/es/ver/nacho-vegas
https://entradas.ataquilla.com/ventaentradas/es/humor/teatro-afundacion-vigo/12899--berto-romero-mucha-tonteria.html


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

 mÚSICA AO VIVO 

20:00 h // 10,00 €

Provisional Danza e Nómada volven 
coincidir e presentan un programa do-
bre de danza contemporánea. A primeira 
peza, creada e interpretada por Carmen 

Werner; a segunda, por Roberto Torres.

 Venres 25, sábado 26  
 e domingo 27  
 Te aviso si el mundo  
 cambia     El pastor  
 Teatro Ensalle 

20:00 h // 10,00 €

A compañía viguesa Señora Supina estrea 
unha peza con texto de Ernesto Is. Un 
vodevil ao xeito das comedias de situa-
ción cunha chea de personaxes peculiares 
dirixidas por Javier Lojo e interpreta-
das polas actrices Alba Outeda, Raquel 

Ferraz, Nola Drake e Raquel Crespo.

 Venres 18  
 Hotel Europa  
 Auditorio do Concello 

19:30 h // desde 38,00 €

A orquestra que nos convida dar un pa-
seo fílmico a través dos oídos rexorde 
coma o paxaro secular nunha nova xira: 
Fénix. Coas bandas sonoras de películas 
como A Bela e a Besta, Gladiator, La vita 
è bella, Matrix ou West Side Story.

 Sábado 19  
 Film Symphony  
 Orchestra  
 Auditorio Mar de Vigo 

Tecor societário    Keltoi    Bule 
sábado 12 // 20.30 h 
10,00 € -anticipada-, 12,00 € -billeteira-

Noar 
sábado 12 // 21.30 h // -

Monteperdido 
sábado 12 // 21.30 h // 8,00 €

Antón en acústico 
xoves 24 // 21.00 h // -

Gravesen 
venres 25 // 21.30 h // 5,00€

Capitán Bazofia 
sábado 12 // 21.30 h // -

Faul 
sábado 5 // 21.30 h // -

Sara Casas e convidados 
en acústico 
sábado 5 // 21.00 h // -

Forget La France    Sound Sisters 
sábado 19 // 22.00 h 
8,00 € -anticipada-, 10,00 € -billeteira-

Alféizar 
domingo 27 // 13.00 h // 3,00 €

Xosé Liz + Jam de folk 
xoves 24 // 22.30 h // -

Fritanga Session 
xoves 17 // 21.00 h // gratis

Sala Kominsky

Sala Rebullón

The Monk Pub

Rúa de Irmandiños, 3

Avenida do Rebullón, 23. Tameiga, Mos

Rúa do Uruguai, 28
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https://amovida.gal/axenda/
https://www.giglon.com/todos?idEvent=hotel-europa
https://www.teuticket.com/es/ver/film-symphony-orchestra-en-concierto-fenix
https://www.salarebullon.com/


Todo por facer 
(o amor)
TEXTO: Maruxa GESTO

 reportaxe 



iSobre a parellai existe un paradigma 
vello. Un paradigma baseado nunha concep-
ción católica do matrimonio. Nese paradig-
ma vello hai relacións de poder, hai o mito 
do amor romántico, hai dependencia extre-
ma e unha desatención ao desenvolvemento 
individual, á afectividade responsable e á se-
xualidade. Para sermos heroes e heroínas da 
afectividade e avanzar en comunidade cara a 
un futuro máis pleno, escoitamos voces ex-
pertas neste eido para que nos ensinen a ser 
máis felices. Non esquezamos que todo par-
te dunha emoción que anhelamos: o amor. 
Amor que nos cimente as relacións e que 
traia ao mundo unha nova xeración que non 
pare de bombear oxitocina.

Partindo da base sinxela de que o amor é unha 
emoción, podémolo sentir inesperadamente 
por diversas persoas, animais ou mesmo 
obxectos. A cuestión é que escollemos unha 
persoa para construír unha relación que xire 
en torno a esa emoción. Pero toda esa cons-
trución, todas ese regulamento que hai ao 
redor, é cousa nosa. O problema é que nos 
confunden. Fálannos de amor romántico e a 
Emma Placer póñenselle os pelos de punta 
cando le en redes expresións como «ti e eu 
somos un». Mal. «Quero que ti sexas a miña 
prioridade». Non, non, non. Escoita na con-
sulta e nega coa cabeza. A prioridade ten que 
ser un mesmo. Sempre. E o obxectivo vital é 
sentirse ben. Simplemente. Así que aquí te-
mos un bo sitio polo que empezar: a parella 
ten que ter ese obxectivo. Os ingredientes 
son intimidade, paixón e compromiso, afir-
ma a devandita psicóloga e sexóloga, que 
recibe persoas de todas as idades no centro 
Salud&Placer, tratando ansiedade xenerali-
zada, bloqueos emocionais, estrés nas rela-
cións sociais e afectivas, problemas de pare-
lla e trastornos sexuais, alén de dedicarse a 
facer divulgación ao respecto. Con ela fala-
mos dun concepto presente en redes sociais: 
a responsabilidade afectiva. Concorda con 

que o termo «responsabilidade» é moi nece-
sario. Desbota a inutilidade doutro concepto 
que debera quedar no pasado: a culpa. A res-
ponsabilidade permítenos estar no presente. 
Nas relacións afectivo-emocionais temos 
que facernos responsables do que dicimos 
ou facemos admitir que xa non se pode exi-
mir. Facerse responsable no aquí e o agora 
é moi útil para manter relacións saudables. 
Podemos imaxinar a parella como un edifi-
cio: primeiro os cimentos, despois as pare-
des, e logo imos poñendo e quitando cousas. 
Cando percibimos que a o edificio non se 
sostén, a cousa non está a funcionar. Se nos 
sentimos en conflito constante, talvez sexa o 
momento de finalizar a relación.

A saúde nas relacións afectivas parte dunha 
cuestión de base: a educación sexual, basea-
da nos principios de diversidade sexual na 
que todas as persoas estamos presentes. O 
consenso a este respecto desde a sexoloxía é 
incuestionable. A pedagoga e sexóloga Erea 

Devesa: «É moi necesario que a educación 
sexual comece na escola infantil. O medo a 
este respecto está totalmente inxustificado. 
Os contidos, como é lóxico, están experta e 
coidadosamente adaptados ao desenvolve-
mento natural en cada idade. Nos primeiros 
anos de vida, a cuestión pode simplificarse 
a un uso universal das cores facendo pe-
dagoxía na liberdade da cativada para que 
a xente miúda se identifique con con cada 
unha delas. E tamén para que saiban pro-
texer a propia intimidade». A sexóloga 
fala de que é posible e necesario ensinarlle 
á cativada a denunciar abusos, moito máis 
frecuentes do que nos podemos permitir 
esquecer. Ao percibir as carencias verbo 
da educación sexual, esta profesional deci-
diu fundar Sexoloxía Con Xeito para facer 
máis pedagoxía no campo e fomentar a di-
vulgación e a difusión de información veraz 
ao respecto: «É certo que entre as familias 
e o profesorado hai interese polos meus 
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https://www.instagram.com/emmaplacer/
https://www.saludplacer.com/
https://www.instagram.com/conxeitosexoloxia/


obradoiros, pero tamén é certo que quen 
máis se interesa é quen menos os precisa». 
Noutras palabras, a cuestión da educación 
sexual é un tabú en moitos fogares.

Tendo en conta a consigna «o particular é 
político», documentada pola activista esta-
dounidense Kate Millett, é fácil de enten-
der que sexan tan necesarios os cambios a 
nivel individual e familiar, que se poden 
acadar nun gabinete de psicoloxía, en obra-
doiros ou en charlas educativas; como as 
mudanzas a nivel social e institucional. «Son 
cambios moi necesarios», apunta Emma, 
«que de entrada poden xerar confusión, ma-
lestar ou certa incomodidade, pero o cami-
ño da política é adaptarse ao que sucede na 
sociedade». A construción dunha relación 
de parella non é máis que unha das moda-
lidades posibles. O poliamor existe como un 
sistema afectivo no que interaccionan máis 
de dúas persoas, o que require un elevado 
nivel de responsabilidade emocional, comu-
nicación efectiva e escoita activa.

A percepción da necesidade de mellora a to-
dos os niveis no campo da educación afecti-
vo-sexual está xeneralizada. Desde a asocia-
ción Pvlse, activista na causa LGTB, senten 
que as familias de agora, que recibiron unha 
paupérrima educación sexual, non están ben 
preparadas. Recalcan que a pornografía é o 
principal referente para as novas xeracións; 
a afectividade queda anulada mentres se 
promove un achegamento violento á sexua-
lidade. A neglixencia no eido da educación 

sexual e na divulgación de información sen 
prexuízos das orientacións xénero-afectivas 
chega a ter consecuencias extremadamen-
te dramáticas, como o recente asasinato na 
Coruña de Samuel Luiz, o mozo que mo-
rreu asasinado baixo o berro de «maricón».

iDescubrirsei
Despois está o erotismo. Unha pradería 
verde na que explorar e explorarse, onde 
gozar da vida. Ou pode que a pradería sexa 
rosa, como a páxina web da tenda erótica  
iMiParrula,i cunha esencia multidiscipli-
nar e o firme compromiso de darlle o empu-
rrón necesario á comunidade para mellorar 
o seu benestar sexual. Estamos a falar dun 
servizo que promove máis que a simple 
compravenda: desde aquí organízanse obra-
doiros eróticos, sesións de pilates centradas 
no solo pelviano e tenda online de produtos 
eróticos: accesorios, lencería, xoguetes… 
A responsable de tal empresa chámase 
Susana Pena e percibe as tebras nas que 
tradicionalmente foi encerrada a sexualida-
de. Sorprendíase nas reunións de tupper-sex 

que convocaba polo pouco ánimo co que se 
recibían as marabillas que poñía nas mans 
do público asistente. Desde este ámbito tan 
próximo era testemuña de que a sexualida-
de era un tema tabú mesmo entre amizades, 
chegando á conclusión de que a xente com-
pra moito máis cando ninguén a ve.

miparrula.com  |  610 99 52 25  | 
hola@miparrula.com  |   miparrulaloveshop
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 HISTORIA DUNHA CIDADE 

Historiador

 Xurxo MARTÍNEZ GONZÁLEZ 

literaria xeráronse dúbidas sobre o parto de 
certas cantigas. Disque algunhas de amigo 
son de man feminina. Algo é certo: a muller é 
a voz que fala. E a muller danza, a soldadeira 
baila, que Lorenzo Varela enxalzou:

«Loubar eu loubara, María Balteira, 
túa saia leda»

De súpeto emerxe Vigo, coma unha coroa de 
camelias sobre do mar. E congréganse nesta 
redonda marítima as voces antigas. As melo-
días mestúranse coas letras para que sete soles 
brillen no ceo. Martín Codax deunos a hon-
ra de situar aquí, na Ría de Vigo, este patri-
monio mundial. Na lírica medieval galega hai 
amores varios. Fernand´Esquío ofrécenos 
exemplos nos tres xéneros canónicos. Dunha 
fiinda sacou un título Manuel Rivas: Que 

me queres, amor? E o trobador un día partiu 
namorado de Compostela a Lugo, deixando 

o arco tenso ao ver as 
aves cantar, deica en-
trar pola Porta Miñá da 
muralla latina para dar-
lle á amada uns versos 
queridos. Cunqueiro 
mandou colocar unha 
placa no sitio para que 
esa peregrinación fose 
eterna na memoria. 
Esquío, de existencia 
axitada, puxo liñas das 

máis lascivas. Lémbrense os versos en que 
a dona lle merece «quatro caralhos asnaes». 
O caso é que esa dona era unha abadesa. Lin 
nun poeta brasileiro o mellor consello: Amar, 

se aprende amando, eis o título dun sensualísi-
mo libro de Drummond de Andrade. Mais 
os beixos, agora censurados pola pandemia, 
pódense sentir como o atravesar a saba no 
voluptuoso lenzo de Magritte. A ocasión 
fornece a oportunidade.

ARS AMANDI
De amor tense escrito bastante. Incluso de-
nantes de haber alfabeto. Daquela os namora-
dos dicían palabras que se grafaban no vento. 
Que sonoridade reinaba naquel mundo! A es-
critura deunos intimidade e eternidade. Quen 
non tomou un papel en branco para enchelo 
coas palabras máis ridículas que Pessoa ima-
xinou? O misterio de agochar a carta amoro-
sa entre as páxinas dun libro. E volver a ela 
con tento suave, pero 
inquedo; cauto, pero 
trémulo. Até darse de 
bruzos con esta vida de 
traidora escalinata.

A humanidade escribe 
sobre o amor des que 
atopou arxila, per-
gameo, liño, papel… 
Fíxoo porque tiña con-
ciencia do que é exac-
tamente iso: amor. Pero non hai alma, agás 
as temerarias ou as obtusas, que se atreva a 
poñerlle definición. O amor é un termo tan 
voluble como o sentir dunha persoa. A tra-
dición escrita deixounos, sobre todo, o sentir 
masculino. Poucas declaracións levan rú-
brica de muller nos séculos precedentes. E 
hóuboas, como mostra Murasaki Shikibu 
no lonxincuo Xapón ou Safo de Lesbos na 
próxima Grecia. Dentro da nosa historia 
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 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

 Vitruvia Praza de Compostela, 532

 Woodtown Camelias, 2034

 Vitter, bar de cocktails Afonso XIII, 3233

 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

 LA TITA RIVERA Praza de Compostela, 1715

Marqués de Valadares, 2216  Le Marché de Rachel

 lIBROURO Eduardo Iglesias, 1217

 Máis Palá Manuel Núñez, 1818

 The Monk Pub Uruguai, 2831

 Mercado de Teis Toural de Abaixo, s/n19

 Teatro Ensalle Chile, 1530

 Sr. Nilsson Triunfo, 229

 Primavera, BAR Ronda de Don Bosco, 1723

 Rataloka Tattoo Camelias, 2224

 Rouge Pontevedra, 425

 SALA KOMINSKY Irmandiños, 326

 Sara García PELUQart Couto Piñeiro, 227

 Savia Yoga Bolivia, 2028

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

21

 Nós - cervexería Palma, 3 e Fisterra, 122

 NaÏr Natural Girona 8, Jenaro de la Fuente 29,20
Martín Echegaray 28 e Sanjurjo Badía, 121

ESPECTÁCULOS

formación

COPAS

CONCERTOS GASTRO

comercio

 986 47 00 00 
 647 47 00 47 

Cafés

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

https://amovida.gal/locais-recomendados/
https://radiotaxi470000.com/w/


 GASTRO 

TEXTO: PAULA CERMEÑO fotos: PABLO VÁZQUEZ

MANDAMENTOS 
PARA UN BO 
COCIDO

dedicada a esta especie. Ela confírmanos 

o que xa sospeitabamos: que a calidade da 

carne é directamente proporcional á cali-

dade de vida dos animais dos que procede. 

Isabel empezou a criar porcos en 2016 para 

dar saída aos restos derivados da horta. 

Elixiu este animal porque quería levar a 

cabo un plan de gandería extensiva, onde 

os porcos campasen polas 15 hectáreas de 

terreo de que dispoñía na Ribeira Sacra e 

se alimentasen dos recursos dos soutos e 

carballeiras. Axiña a demanda foi maior 

do que podía producir, e así naceu a fór-

mula da cooperativa, da que hoxe en día 

forman parte criadores de varias zonas de 

Galicia, o que lles permite ter un sistema 

de distribución baseado na premisa da 

proximidade. Volvendo ao cocido, a cali-

dade do porco celta é xusto o que procu-

ramos para o noso festín porcívoro. «Son 

animais atléticos, de carne vermella e sa-

borosa, porque están ben alimentados e ca-

miñan moito. Viven mellor que moitos de 

Poucas imaxes enchen de alegría instan-

tánea como unha pota fumegante ao lume 

rodeada de bandexas de legumes, carne e 

verdura. Estamos seguros de que todos po-

demos cheirar esta imaxe, ás veces desde 

a mañá. Malia a pouca complexidade na 

feitura —basicamente, remollar e cocer—, 

o cocido é unha comida laboriosa, que re-

quire botar horas na cociña e varios días 

de planificación. Non é preciso coñecer 

técnicas reviradas, pero si encherse de 

paciencia. Ao ser un prato que non utiliza 

salsas nin outros disfraces, a nobreza dos 

ingredientes queda patente na calidade do 

alimento que levamos á mesa. A receita 

auténtica sempre será a da casa de cada-

quén, pero se queres subir a nota da recei-

ta familiar ou destacar nas xuntanzas co 

prato estrela do San Brais ou do Entroido, 

ten en conta estas pequenas táboas da lei.

i1. Amarás o porcoi 
isobre todas cousasi
Que é o cocido galego senón unha oda ao 

porco? Aínda que o prato conteña a miú-

do carne de galiña ou xarrete de tenreira, 

un cocido non é tal sen carne de co-

cho. Na cría destes animais teñen 

boa experiencia na cooperativa 

Tres Fuciños. Isabel Costas é 

agricultora, criadora e pre-

sidenta desta coopera-

tiva galega de cría de 

porco celta, a única 
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nós». O estilo de vida activo destes porcos 

ten ademais efectos na calidade da graxa, 

que é insaturada en gran medida e, xa que 

logo, máis saudable. Amantes do touciño, 

velaquí  o salvoconduto! E que carnes esco-

lleremos? Pois cacheira, chourizo, entrete-

to, lacón, e lomedro. Todas xuntas ou es-

collendo as que máis nos gusten. Debemos 

ter en conta que, excepto o chourizo, es-

tamos a falar de produtos salgados, polo 

que é imprescindible poñelos en remollo 

na neveira con 48 horas de antelación e re-

novarlles a auga cada 12 horas. Á hora de 

cociñalas, podemos engadilas todas xuntas 

na pota e cocelas a lume medio durante un 

par de horas, comprobando que están ten-

ras pasado ese tempo.

i2. Non tomarás o nomei 
idos legumes en vani
O mundo dos cocidistas está dividido entre 

os que o prefiren con feixóns ou con gara-

vanzos. O Graneiro de Amelia tamén ten 

o corazón partido: «A miña avoa Amelia 

encantáballe con feixóns, pero miña nai 

prefíreo con garavanzos; os dous son váli-

dos e a cousa só depende do gusto de quen o 

vai papar», cóntanos Edgar Ramírez, socio 

fundador desta cadea de tendas a granel, in-

augurada en Pontevedra no 2011 e que hoxe 

conta con dúas tendas en Vigo. O negocio 

naceu con intención de cambiar a menta-

lidade dos consumidores habituais, ofre-

cendo a posibilidade dunha compra sen 

desperdicios. O modelo foi un éxito e hoxe 

en día conta con nove tendas en Galicia e 

mais unha tenda online, amelia.gal, onde se 

ofrecen máis de mil referencias de cereais, 

chocolates, especias, froitos secos, kombu-

cha, legumes, pastas, zumes… sen cantidade 

mínima e con embalaxes sostibles, todo a 

granel. Outra das vantaxes deste super-

mercado é o servizo personalizado. Que 

non temos claro que tipo de legume elixir 

ou canta cocción precisa? Pois só llo temos 

que preguntar ao persoal da tenda. Ramírez 

recoméndanos escoller a variedade de ga-

ravanzos grande da zona de Salamanca. 

Ao seren especialmente manteigosos, son 

coñecidos na súa terra como lechosos, 

e «deixan un caldiño espeso polo 

amidón que conteñen; pero os ga-

ravanzos zamoranos, que son 

un pouco máis pequechos 

e tersos tamén poden 

valer», engade. Coma 

no caso da carne, 
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os legumes tamén queren remollo, aínda 
que neste caso será dabondo con somer-
xelos 12 horas antes de poñerse a cociñar. 
Ademais, se non nos fose posible realizar 
este proceso previo, seguiremos podendo 
engadilas ao cocido se temos en conta que 
o tempo de cocción será practicamente do 
dobre. Coceremos os legumes na mesma 
pota da carne, para que absorban todo o sa-
bor, idealmente dentro dunha bolsa de malla 
para poder rescatalas con facilidade no caso 
de que estean a punto antes que o xénero 
porcino. Por norma xeral, estarán tenros en 
hora e media, pero é importante preguntar 
o tempo exacto cando vaiamos compralos, 
pois varía moito dependendo da variedade e 
o tempo de remollo.

i3. Santificarás as verzasi
O repolo tradicional do cocido galego é o 
chamado corazón, un espécime que non é 
doado atopar, xa que é máis delicado que ou-
tras variedades e, polo tanto, menos rendible 
para os agricultores. Como dignas alternati-
vas temos o repolo rizado e o lorena. Para 
sumar un pouco máis de verde, podemos 
engadir unha presada de guichos, que son 
as follas máis tenras da verza. A variedade 
de patacas que mellor lle vai a este prato é a 
Kennebec, un tubérculo branco que se pro-
duce en Xinzo e Coristanco. A verdura será 
o último elemento do que nos ocupar. Para 
que nos quede máis saborosa é preciso co-
cela nunha tarteira á parte, pero con algo do 

caldo de cocedura da carne. Ao mesmo tem-
po que o repolo (e os grelos ou guichos, se se 
quere) coceremos as patacas e os chourizos, 
xa que todos estes elementos estarán listos 
nuns 20 minutos desde que o líquido ferva. 
Levándolle a contraria a moitas avoas, neste 
punto diremos que é pecado capital recocer 
as verduras e as patacas ata facelas puré.

i4. Honrarás o caldo e a sopai
Existe un lugar no ceo reservado para a auga 
de cocción da carne do cocido, fluído co que 
se elaboran as sopas e os caldos máis saboro-
sos do planeta. Para acadar a quintaesencia 
deste prezado líquido, podemos desbotar o 
que quede na ola onde cocemos as patacas, 
a verdura e os chourizos e gardar o resto. 
Outra medida a ter en conta é non botar sal 
na cocción, xa que estamos cociñando car-
ne procedente da salgadura e poderiamos 
estragar o caldo por exceso. Conservar un 
bote de caldo de cocido no conxelador é a 
mellor fórmula de revivir a memoria do 
banquete.

 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. 

O Graneiro de Amelia  |  rúa de Urzáiz, 25 e 167  | 
amelia.gal  |   ograneirodeamelia

Tres Fuciños  |  Alcampo (Coia, avenida de Madrid  
e Vialia) e A Garatuxa (praza da Igrexa, 5)  |   
tresfucinos.gal  |   tresfucinos

 gastro: Mandamentos para un bo cocido 

https://amovida.gal/recomendados/categoria/recomendados-gastro/
https://amelia.gal/
https://tresfucinos.gal/
https://www.instagram.com/3fucinos/
https://www.instagram.com/ograneirodeamelia/
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 reportaxe 

Guía para dar 
o «si, quero»
TEXTO: Pablo VÁZQUEZ

iEsquezámonos por uns minutosi da 
pandemia e das micropartículas infecciosas 
en suspensión: como xa cantou John Paul 

Young en 1977, o amor está no aire. Tras 
dous anos estraños, parece que por fin se 
empeza a albiscar a ansiada nova norma-
lidade e, con ela, a volta ao cen por cento 
dun dos nosos eventos favoritos: as vodas. O 
casorio é unha data senlleira en que convén 
rodearse dos mellores profesionais para que 
todo saia acorde coas expectativas, é dicir, 
perfecto.

iArma o saraoi
A idea de ter que organizar unha voda desde 
cero, con todo o que supón, pode botarnos 
para atrás ao primeiro. Por fortuna, existen 

persoas como Susana Fernández, unha das 
responsables de iEventeo,i quen se encar-
gan de todo por ti: asesoramento nos trámi-
tes, contacto con provedores, decoración, 
invitacións, plan de ruta, recomendacións 
sobre recintos, transportes… A experien-
cia é un grao, e máis nestes casos onde os 
detalles son vitais. Cada parella é diferente, 
polo que o servizo é totalmente personaliza-
do. Tanto ten se é protocolaria ou informal; 
de grupo reducido ou unha macrofesta; de 
pouco ou moito presuposto. «Evitamos que 
os noivos teñan que entrevistarse cun feixe 
de fotógrafos ou cunha chea de cáterings. 
Ofrecemos unha selección máis filtrada se-
gundo as preferencias dos noivos», resume 
Susana.

iPon o traxe!i
Se algo aprendemos do sobranceiro Barney 
Stinson, personaxe da serie How I Met Your 

Mother, é a importancia de vestir un bo traxe. 
Razón de máis, se o imos levar o día do noso 
propio casamento. iSuitmani é o nome tras 
o que se agocha Fernando González. Hai 
15 anos que deixou a vertente industrial do 
téxtil para pasarse á artesanal, onde el e mais 
o seu equipo coidan ata o mínimo detalle se-
guindo un proceso moi persoal. O resultado, 
xa que logo, non pasa desapercibido: «O meu 
estilo é moi agresivo e atrevido, pero sempre 
dentro duns parámetros de clasicismo. A liña 

Eventeo. Saraos & Verbenas  |  Rúa de Velázquez 
Moreno, 5, baixo  |  eventeo.es  |  649 49 10 85  |   

 eventeo_saraosyverbenas
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que separa a elegancia da vulgaridade é moi 
fina; hai moita xente que pasa da raia e eu 
por aí non me meto», explica o xastre. Neste 
aspecto, resalta a relevancia dun bo aseso-
ramento, parte esencial á hora de escoller o 
traxe ideal para cada persoa.

iNon deas puntada sen fíoi
Imos agora coa peza estelar de calquera 
voda: o vestido de noiva. María Cortizo 
mestura a paixón pola moda e a creatividade 
coa proximidade que permite a elaboración 
dun vestido personalizado. Así, desde o ta-
ller de noivas iEl Ático,i pode traballar con 

tecidos nobres e realizar pezas atemporais. 
Segundo ela, detrás deste proceso hai moita 
psicoloxía: «Isto é o máis importante, e é o 
que diferencia vir a unha tenda de mercalo 
por Internet. As mulleres coñecemos o esti-
lo da roupa que levamos a diario, sabemos 
onde mercar, pero é normal que non se sai-
ba como ir de noiva porque é algo novo para 
cada unha», destaca María. É básico escoller 
algo que case co estilo da protagonista, evi-
tando ir «disfrazada». Esta comodidade, tan 
necesaria para aguantar unha longa xor-
nada, transmítese despois na súa actitude, 
esquecéndose de que leva posto un vestido 
de noiva e actuando alegremente de xeito 
natural.

iDá a carai
Debidamente vestidos, toca centrarse no 
rostro. A faciana di moito de cada persoa, 
sobre todo o ollar. O centro de estética 
iGiova Visagismoi ten anos de experien-
cia neste aspecto, especialmente no coida-
do e o deseño das cellas. Aquí, Giovanna 

Moreda leva unha vida dedicada á maqui-
llaxe e case tres décadas especializada en mi-
cropigmentación. Con todo, o servizo para 
noivas (e noivos, cada vez máis) inclúe un 

El Ático Taller de Novias  |  Rúa de Velázquez Moreno, 
5, baixo  |  elaticotallerdenovias.es  |  670 08 44 80  |   

 elaticotallerdenovias

Giova Visagismo  |  Rúa de Lepanto, 17, baixo  |   
giovavisagismo.es  |  886 13 44 76  |   

 giova_visagismo

Suitman  |  Rúa do Príncipe, 48, 1.º  |  639 20 35 17  |   
 suitmanbespokevigo
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traballo personalizado de peiteado, maqui-
llaxe, estudo da pel e do rostro… Un labor 
feito tanto antes como na propia data da 
voda, onde varios profesionais se desprazan 
para sacar a mellor cara protagonista. «É un 
servizo moi coidado agora mesmo a xente 
está moito máis preocupada pola propia 
imaxe, en especial na que se proxecta coa 
mirada. Buscamos sempre a maior naturali-
dade posible», apostila a encargada.

iBótalle unha pezai
A parella está pronta e todo está disposto. 
A cerimonia quedou redonda e o banquete 
está saíndo a pedir de boca. Todo está moi 
ben, pero unha voda sen festa non é unha 
voda. E o centro de toda festa é, sen dúbida, 
a música. Este ano chegan ás dúas décadas 
de experiencia e, con máis de mil eventos ás 
costas, iTocata DJ’si é un seguro de baile. 
O fundador, Alejandro Zozaya, goza dunha 
vasta cultura musical que lle permite adaptar-
se ás preferencias de cada parella: swing dos 50, 
rock dos 60 e 70, música disco dos 80, indie dos 
90… non hai xénero nin década que se lle re-
sistan. «Un bo DJ é o que sabe ler o que a pista 
pide en cada momento e sacarlle o máximo 
partido á festa. Senón sería tan doado como 
facer unha playlist e darlle ao play», reflexiona 

este picadiscos, que sempre chega ao enlace 
cos deberes feitos, tras manter varias reunións 
cos noivos e coñecer a fondo o estilo musical 
que prefiren e cales son esas cancións que non 
poden faltar no seu día.

en imaxe. Tres lustros dan para moito, e os 
Petites non deixaron de perfeccionar un estilo 
elegante, moderno, dinámico, orixinal e es-
pontáneo. Unha das fotógrafas, Nuria Villa, 
asegura que a xente que se considera pouco 
fotoxénica ou que sente pavor ante unha cá-
mara é a súa especialidade: «Facémoslles fotos 
sen que se decaten, case de maneira impro-
visada, buscando a maior naturalidade». As 
reportaxes que se cociñan neste forno tamén 
inclúen imaxes tomadas en analóxico, un en-
gadido fresco, romántico e máis duradeiro 
nunha época en que as modas veñen e van de-
cote. Podemos asegurar que estas fotos nada 
teñen que ver coas da voda dos nosos pais.

iCaptura o momentoi
Sería unha mágoa que, tras organizar unha 
velada perfecta na compaña dos seres máis 
queridos, non quedasen imaxes ou vídeos 
para rememorar a semana no futuro. Coa 
tripla de fotografía, vídeo e deseño, iPetiti 
ide la Crèmei é unha firma de artesanía 

Tocata DJ’s  |  tocata.es  |  678 60 33 68  | 
 tocata_djs

Petit de la Crème  |  petitdelacreme.com  |   
649 20 28 74  |   petitdelacreme
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 Deleite literario 

#PuroDeleite

iO fluír da imaxinacióni
Nos tempos que corren, resulta urxente volver recuperar o desexo de soñar, 
algo que fai sempre a moza Anne. Publicada por primeira vez no 1908, Anne, a 

de Tellas Verdes é un clásico de todos os tempos que emocionou a moitas xera-
cións, sobre todo porque nel Lucy Maud Montgomery nos fala da liberdade 
e dun mundo altamente bucólico. Considerada unha das primeiras novelas 
xuvenís con pensamentos abertamente feministas e pioneiros na época, esta 
obra vén de ser traducida ao galego da man de Raquel Senra para Hércules 
de Ediciones. 

iAprender a berrari
A poesía galega actual vive un momento tan doce como salvaxe. Así o reflicten 
os versos de Nuria Vilán Prado, poeta nacida na oralidade e que vén de dar 
ao prelo o seu primeiro poemario, Simún, no que reivindica as avoas —con-
cretamente a Carme—, esas mulleres bravas que nos aprenderon a berrar e 
a practicar a ferocidade como forma de supervivencia ante o machismo e as 
inxustizas sociais. A autora é herdeira delas, como tamén o é da improvisación 
nacida nos festivais poéticos, de aí que os versos desta obra teñan esa viveza 
para seren recitados (berrados).

iO poder das aventuras e a amizadei
O Premio María Victoria Moreno de Literatura Xuvenil acostumounos a no-
velas nas que atopamos aventuras en consonancia con valores tan prezados 
como a amizade. Así acontece en O segredo de Al’eume, co que Pilar Ortega 

Pereiro gañou a cuarta edición, onde atopamos un tesouro e unha trama que 
vincula o periplo das protagonistas por dar con el, sen esquecermos a con-
cienciación que a autora fai ao falar de realidades complexas que se atopan no 
día a día de moitas familias e como as dificultades para chegar a fin de mes ou 
envexas e leas fraternais. Unha aventura que nos rememora ás dos Cinco de 
Enid Blyton, agora en terras galegas. 

Título: O segredo de Al’eume  Autora: Pilar Ortega Pereiro  Editorial: Cuarto de inverno  
Extensión: 198 páxinas

Título: Simún  Autora: Nuria Vilán Prado  Editorial: Chan da Pólvora  Extensión: 
70 páxinas

Título: Anne, a de Tellas Verdes  Autora: Lucy Maud Montgomery  Tradutora: Raquel 
Senra  Editorial: Hércules de Ediciones  Extensión: 288 páxinas

Xornalista e crítica 

literaria

 Tensi GESTEIRA 
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 TENDENCIAS 

Correctora literaria 

e redactora de contidos

 ESTELA GÓMEZ 

DÍA DE ZUME 
E ROSAS

menús de primeira hora que se presentan en 
envases de cartón reciclado e plástico com-
postable feito con millo: iogur con granola 
e froita, zumes naturais, torradas e café ou 
té quentiños, que chegarán á porta de quen 
escollas para namorar desde os bos días. Que 
mellor para empezar a xornada?

Se o que queremos é unha rosa de cen follas 
ou un moderno ramo de tulipáns, que están 
de temporada, podemos deixar a encarga nas 
mans de Lupe, a responsable que se agocha 
tras iA Gabeta,i un espazo de flores cuberto, 

cheo de plantas e recendo a natureza. Ata o 
xoves 10 poderemos visitala na web e ma-
terializar nese ramo o amor que tes para re-
partir. Alén dos ramos e os arranxos florais, 
tamén se pode encargar unha gabeta chea de 
flores e talos verdes, un produto tan repre-
sentativo da marca que mesmo lle dá nome. 
Para este 14-F hai un modelo en madeira con 
forma de corazón que fará o día inesquecible, 
xa que a gabeta pode reutilizarse como caixa 
ou como elemento decorativo; un recordo 
perenne en memoria das flores.

Historias do San Valentín que están moi ben, 
pero desde aquí queremos reivindicar que 
calquera día do ano é bo para regalar flores e 
almorzos a domicilio a quen o mereza, por-
que o amor é cousa de todos os días. Terrae e 
A Gabeta dannos a posibilidade de converter 
as nosas xornadas en días de zume e rosas.

Este San Valentín queremos reivindicar os 
agasallos clásicos, eses que non quedan ob-
soletos por moitos anos que pasen. A nosa 
proposta para celebrar o Día dos Namorados 
é volver á orixe regalando flores ou, por que 
non, alegrarlle o día a esa persoa tan es-
pecial achegándolle un almorzo delicioso. 
Confiamos nas marcas locais para para tal 
angueira, sempre con produtos da terra.

Para conquistar polo estómago, nada me-
llor que facelo almorzando na casa produ-
tos ecolóxicos e libres de químicos. Para 
isto confiamos nos almorzos a domicilio de 
iTerrae Orgánica.i Pódense reservar con 
ata un día de antelación, por teléfono ou por 
WhatsApp, para que o 14 de febreiro, a par-
tir das nove e media da mañá, cheguen ao en-
derezo local que prefiramos. Uns exquisitos 

A Gabeta  |  agabeta.com  |   agabeta.es

Terrae Orgánica  |  rúa de Venezuela, 76  |  658 37 41 08 
terraeorganica.com  |   terraeorganica
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«A infancia decorre entre sons, olores e imaxes ata que chega a escura idade da razón».

John Betjeman

Educadora infantil
 LOURDES TOMÉ 

«Xa botaches mozo?», «e de noivas que 
tal?». Parecen preguntas inocentes can-
do llas dicimos á rapazada de parvulario. 
Seguramente as intencións non sexan malas, 
pero a cativada desas idades non entenden 
de picarescas. Queres saber o que provocan 
estas preguntas nos seus caletres? Os pe-
querrechos interactúan indistintamente do 
xénero. Dálles igual se son nenos ou nenas, 
só pensan en brincar, correr, gabear… con 
semellantes. Non interpretan o amor román-
tico tal e como o facemos na vida adulta, nin 
falta lles fai.

Se a un cativo lle preguntamos se ten ou non 
parella ou, peor aínda, cantas parellas ten, 
estamos alterando a forma natural de rela-
cionarse, porque acabará entendendo que 
só pode establecer amizade con persoas 
coas que comparta xénero, namentres que 
o resto serán potenciais parellas, impedindo 
unha base de relacións saudables. Estamos 

O amOr nos 
tempOs do cOle

ensinando erroneamente a diferenciar, a in-
sinuar ao que debe aspirar, a valorarse polo 
feito de gustarlle ao resto, a coleccionar 
conquistas e pretendentes.

Pode ser que, remedando o mundo adulto, 
digan que teñen parella. Isto só quere dicir 
que se levan mellor con alguén ou que lles 
gusta máis xogar cunha nena ou cun neno 
que co resto. Que ten máis afinidade. Nada 
que ver co que entendemos como amor. 
Temos a manía de adiantar etapas inne-
cesariamente. Os petises teñen que voar 
en naves espaciais, baixar ás profundida-
des do océano, meterse na boca dun dra-
gón, convivir con dinosauros e converter-
se en superguerreiros ou superheroínas. 
Xa virán tempos de amores e desamores. 
Entrementres podemos construír para eles 
un mundo libre e equilibrado, sen a necesi-
dade de seguir padróns de conduta que non 
lles corresponden.
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Disfrazar 
ou non disfrazar, 
esa é a cuestión

Se ben a infancia dura pouco, os Carnavais 
duran menos aínda. A case todos os cativos 
lles gusta disfrazarse. É unha actividade que 
favorece o desenvolvemento do caletre, o 
xogo simbólico e a creatividade.

Ata os sete anos, os galopíns non distinguen 
con certeza a realidade da fantasía. Esta 
última é normal e saudable para o seu equi-
librio emocional. Ademais de ser un método 
para que expresen sentimentos, tamén se 
converteu nun dos recursos máis utilizados 
polos terapeutas infantís para axudar a que 
os pequenos afronten os certos medos.

Tras as máscaras hai múltiples vantaxes, por 
iso na tenda de xoguetes IIMAXÍNATE!I (rúa 
do Padre Don Rúa, 13) dispoñen de disfraces 
todo o ano. Grazas a un amplo catálogo e un 
bo fondo de almacén, nesta tenda a fantasía 
faise realidade. Especializados neste tipo 
de vestimentas infantís, os responsables do 
comercio están preparados para que os pe-
querrechos se enfunden nos seus traxes de 
Entroido e boten a voar a imaxinación.

https://imaxinate.negocio.site/
https://colexiobouzabrey.com/


Un dos peores problemas que podemos ato-
par á hora de aprender unha nova lingua 
é empezar con mal pé. Saber inglés é unha 
competencia que pode abrir moitas portas, 
tanto a nivel laboral como persoal. Aprender 
un idioma estranxeiro non é doado e, cando 
os métodos non son os axeitados, podemos 
quedar no intento.

O centro británico iO CASTRO,i primeiro 
colexio internacional de Galicia, pon á dis-
posición do alumnado unha plena inmersión 
lingüística en inglés desde o primeiro día, 
con profesores nativos. Certificado pola 
Asociación Nacional de Colexios Británicos 
en España (NABSS), acreditado polo British 
Council, homologado pola Xunta de Galicia, e 
seguindo o National Curriculum inglés, este 
centro situado no concello de Mos ofrece un 
sistema educativo moi personalizado, que fo-
menta o pensamento crítico, a investigación 
e as experiencias prácticas, onde non impor-
tan tanto os contidos senón as competencias 
e as habilidades de cadaquén.

O castrO British 
internatiOnal 
schoOl

É o único colexio oficial británico de Galicia 
que ofrece todas as etapas educativas. Na 
primeira etapa de educación infantil, coñe-
cida en inglés como early years, cada cati-
vo aprende ao seu ritmo, unha aprendizaxe 
propia e distinta. Os resultados académicos 
obtidos no remate da etapa escolar están 
catalogados como excelentes, e proba desa 
excelencia son algúns dos recoñecementos  
obtidos a nivel internacional: segunda pro-
moción de graduados cun 100 % de presen-
tados e aprobados; unha nota media de 12,1 
puntos sobre 14, destacando dúas cualifi-
cacións de 13,95 ou a mellor nota de España 
nos IGCSE; entre outros logros.

Neste centro apréndese a falar en públi-
co, realízanse representacións escénicas e 
trabállase en equipo. Anímase a compartir, 
apréndese a esperar e respéctanse as nor-
mas e as rutinas establecidas. Aquí cóbrense, 
por suposto, as sete áreas de aprendizaxe 
académica da etapa infantil: comunicación e 
linguaxe, coñecemento do medio, desenvolve-
mento matemático, artístico, físico; desenvol-
vemento persoal, social e emocional; lectura e 
escrita. Ademais, o centro dispón para o alum-
nado programas de estancia no estranxeiro e 
xornadas educativas internacionais, como 
olimpíadas científicas e deportivas, grazas a 
pertencer ao prestixioso grupo Globeducate.

Portas abertas: do luns 14 ao venres 18, 
inscrición na web do centro.

Camiño de San Cosme, 1 San Pedro De Cela (Mos) 
986 20 00 28  i  608 73 52 07 

ocastro.britishinternationalschool.com

Especial: Escolas de portas abertas
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Portas abertas: todos os días de 16:15 a 19:00 
horas con cita previa.

Rúa Portela, 87  i  986 25 13 09 
cprsantacristinavigo.com

Vivimos nunha sociedade cambiante e en 
constante evolución. Necesitamos aprender 
habilidades e adaptarnos camaleonicamente 
para seguirmos avanzando. Isto téñeno moi 
presente no iCPR SANTA CRISTINA,i cen-
tro privado concertado de ambiente familiar, 
que ofrece unha aprendizaxe baseada na 
estimulación temperá e no desenvolvemento 
das competencias necesarias para poder 
afrontar o futuro cos coñecementos preci-
sos para medrar.

Abrangue un rango de idade dos 3 aos 16 
anos. Desde o proxecto «Ensinar é apren-
der a vivir», aquí confíase firmemente na 
educación en valores, na liberdade e na res-
ponsabilidade, logrando alumnos autónomos, 

colexiO 
santa cristina

respectuosos, con confianza en si mesmos 
e conscientes da importancia do esforzo. 
Neste colexio, as tecnoloxías ocupan un lugar 
esencial nas comunicacións, por iso traballan 
o desenvolvemento de habilidades dixitais e o 
uso axeitado e responsable destes recursos.

O modelo pedagóxico deste colexio basease 
na aprendizaxe cooperativa e na aprendi-
zaxe por proxectos. Contan cun servizo ma-
drugador, comedor e actividades extraesco-
lares diversas.

https://cprsantacristinavigo.com/
https://colexiomontesol.com/


Portas abertas: sábado 19 ás 10:30 horas,  
inscrición en espacioforesta@gmail.com

Salgueiro, 36 Vincios  i  espacioforesta.com

Durante os primeiros anos de vida resulta 
fundamental o xogo libre e espontáneo, ese 
que non é estruturado nin dirixido. Isto é o 
que defenden en iFORESTA,i un espazo de 
convivencia con moitísimas posibilidades, 
onde a cativada se desenvolve formando 
unha tribo con outros semellantes. Nace co 
obxectivo de ofrecer unha extensión do fo-
gar para unha crianza ceibe, con capacidade, 
consciencia e, sobre todo, felicidade.

Situada en Vincios (Gondomar), a escola 
conta con máis de 500 m2 de exterior e 150 
m2 de interior. Cativos de 3 a 6 anos compar-
ten espazos sen seren divididos por idades. 
Teñen a liberdade de escoller con que ma-
teriais traballar cada día e que actividades 
desenvolver, dentro ou fóra. O proxecto pe-
dagóxico do centro adopta certos aspectos 

foresta

de metodoloxías como Montessori, Waldorf, 
Pickler ou mesmo Reggio Emilia e baséase en 
tres puntos fundamentais: natureza, liberda-
de e acompañamento respectuoso.

O horario é de luns a venres, das 9:00 ás 
15:30 horas. Un horario flexible, ao igual que 
a adaptación, que a entenden como un perío-
do de acollida no que construír unha relación 
de confianza lonxe da obriga e do sentimento 
de abandono. Todo empeza na casa e depen-
de das necesidades de cada pequeno.

mailto:espacioforesta%40gmail.com?subject=
http://espacioforesta.com/
https://ocastro.britishinternationalschool.com/es


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

Olivia vive preto do bosque 
e posúe un don especial: 
pode comunicarse cos ani-
mais. Grazas a este don, un 
día descobre que o lago está 
a secar e os peixes píden-
lle que busque plumas para 
axudarlles. Nese momento, 
Olivia comeza unha intensa 
procura para recoller dece-
nas de plumas pero non sabe 
que facer con elas. 

Data e hora: sábado 5, ás 18:00 h e 
domingo 6, ás 12:00 e 18:00 h // Lugar: 
Sala Ártika // Prezo: 8,00 € (anticipa-
da), 10,00 € (xeral) // Idade recomen-
dada: a partir dos 4 anos // Duración: 
45 minutos.

CRIS, PEQUEÑA 
VALIENTE

Esta é a historia de Cristina, 
unha nena que cando naceu 
pensaron que era un neno. 
Un neno. Nunca se sentiu 
neno. Desde sempre foi nena 
e así llelo fixo saber a seus 
pais. Unha nena. Sempre se 
sentiu nena. Con ledicia e in-
telixencia, defende o dereito 
que ten a ser quen é.

Data e hora: domingo 6, ás 18:00 h // 
Lugar: Auditorio Municipal de Vigo // 
Prezo: 5,00 € // Idade recomendada: 
a partir dos 5 anos // Duración: 65 
minutos.

Data e hora: domingo 13, ás 12:00 h // Lugar: Auditorio Mar de Vigo // Prezo: des-
de 16,00 € // Idade recomendada: publico familiar.

A sereíña, O rei león, Frozen, Aladdín, Rapunzel e A Bela e a 
Besta entran en escena para poñeren os seus valores sobre 
as táboas reforzando a Vaiana que, sempre co espírito da 
avoa Tala, vive coa arela de ser a mellor líder para o seu pobo.

Data e hora:xoves 10, ás 18:00 h // Lugar: Biblioteca Juan Compañel // Prezo: 
gratis // Idade recomendada: ata os 3 anos // Duración: 30 minutos // Inscrición 
previa: chamando aos teléfonos 886 12 04 40 ou 886 12 04 45.

Ai, como chove! Ai, como venta! O amigo Lup queda na casa. 
Pero nin o vento nin a chuvia fan que se aburra: ten un feixe 
de contos e aproveita para aprender unha chea de adiviñas, 
cantigas, trabalinguas e xogos de dedos.

CONTIÑOS E XOGOS DE LUP

DE ELLOS APRENDÍ

OLIVIA Y LAS PLUMAS

Data e hora: venres 18 e 25, ás 20:00 h; sábados 19 e 26, ás 20:00 h; domingos 20 
e 30, ás 18:00 h // Lugar: Sala Ártika // Prezo: 8,00 € (anticipada), 10,00 € (xeral) 
// Idade recomendada: a partir dos 6 anos // Duración: 50 minutos.

As lembranzas da avoa de Uxía veñen e van coma as ondas 
do mar. Os ollares mesmo parecen perderse nun océano pro-
fundo. Que está a pasar? Como pode unha nena de dez anos 
evitar que os recordos se perdan? Acabarán naufragando 
na Illa da Deslembranza?

A ILLA DA DESLEMBRANZA

https://amovida.gal/pequechos/
https://bibliotecas.xunta.gal/vigo/es/actualidade/axenda/continos-e-xogos-de-lup
https://www.artikavigo.com/olivia-y-las-plumas_ev3797.html
https://www.giglon.com/todos?idEvent=cris-pequena-valiente-francisco-rabal
https://auditoriomardevigo.com/terraceo/de-ellos-aprendi-el-musical-de-los-grandes-musicales/
https://www.artikavigo.com/a-illa-da-deslembranza_ev3798.html


Data e hora: sábado 19, ás 12:00 h // Lugar: Biblioteca Juan Compañel // Prezo: 
gratis // Idade recomendada: a partir dos 4 anos // Duración: 45 minutos // 
Inscrición previa: chamando aos teléfonos 886 12 04 40 ou 886 12 04 45.

Búscase persoa que saiba asar, cocer e guisar para duque-
sas, marquesas, príncipes, raíñas e reis de toda caste. Razón: 
Palacio Real. Iago López cóntanos que, para responder a 
esta oferta de traballo, o cociñeiro Martiño relouca por pre-
parar un biscoito para lamber os fociños, pero antes ten que 
conseguir os ingredientes que lle cómpren para elaborar a 
receita.

O COCIÑEIRO MARTIÑO

Data e hora: domingo 20, ás 18:00 h // Lugar: Auditorio Municipal de Vigo // Prezo: 
5,00 € // Idade recomendada: a partir dos 6 anos // Duración: 50 minutos.

África occidental ecuatorial. Un novo día de caza. Ruxidos, 
gritos e reclamos enchen a atmosfera. De súpeto, silencio. A 
selva estremécese ante o choro dun meniño. Os grandes si-
mios, curiosos, achéganse a el. Entre eles está Kala, cuxa cría 
vén de morrer, que decide adoptar o neno. 25 anos despois, o 
nobre Lord Greystoke acaba de liberar os animais do parque 
zoolóxico de Londres e intenta convencer a un psicanalista 
de que el é aquel cativo da lenda de Tarzán, o rei dos monos.

TARZÁN
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https://quinonesdeleon.es/
https://bibliotecas.xunta.gal/vigo/es/actualidade/axenda/o-cocineiro-martino
https://www.giglon.com/todos?idEvent=tarzan-el-musical


 as outras luces 

Escritor

 Ernesto IS 

Ragazzo, 
de Barrosanta

vida e diversión e disposto a todo por cam-
biar o mundo. Barrosanta, compañía pro-
cedente do concello ourensán de Barbadás, 
presenta na Sala Ártika esta adaptación ao 
galego da dramaturxia de Lali Álvarez, con 
dirección de Xavier Castiñeira e ilumina-
ción de Violeta Martínez, verbo da vida e a 
morte do activista italiano Carlo Giuliani. 

Un monólogo protagonizado polo fantásti-
co Anxo Outumuro, que encarna de xeito 
soberbio ao mozo asasinado polos carabinie-

ri na Piazza Alimonda durante as protestas 
contra o cume capitalista. Con esta oda á 
xuventude e á liberdade, Barrosanta entra 
en escena como unha das compañías de re-
cente creación que máis interese espertan. 
Desde a denuncia e o compromiso, pero sen 
renunciar á festa e á alegría, Ragazzo é pura 
revolución sobre as táboas, comandada por 
un intérprete en estado de graza que xa non 
é futuro, senón presente do teatro galego. 

Xénova, verán de 2001. A cidade italiana 
vive a restrición de dereitos sociais máis 
grande desde o remate da Segunda Guerra 
Mundial: fronteiras pechadas, detencións 
aleatorias, prohibición de manifestacións ou 
reunións. Mesmo se prohibe tender a rou-
pa nos balcóns. Trinta mil axentes contro-
lan as rúas e protexen os líderes dos países 
máis poderosos do mundo no cume do G-8. 
Nun garaxe ocupado da capital de Liguria, 
Ragazzo goza da época estival como o que 
é: un rapaz novo, cheo de ideais, sedento de 

Data e hora: Venres 11, sábado 12 e domingo 13 
ás 20.00 horas.
Lugar: Sala Ártika (avenida da Beiramar, 113).
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https://www.artikavigo.com/ragazzo_ev3806.html


 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

NEGRA SOMBRA

iXELAi
 chizixela

40FEB 2022 i

mailto:revista%40amovida.gal?subject=
https://amovida.gal/as-tuas-movidas/
https://www.uvigo.gal/
https://www.instagram.com/chizixela


https://www.instagram.com/amovidavigo/
https://amovida.gal/difusion-whatsapp/

