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 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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A primeira acepción que achega 
o dicionario da Real Academia 
Galega para a entrada do adxec-
tivo profundo ou profunda é: 
«Que ten o fondo moi abaixo, 
lonxe da superficie, ou lonxe da 
abertura ou da saída en calquera 
dirección». Na segunda acep-
ción, o DRAG varía o verbo: 
«Que está ou chega moi abaixo, 
lonxe da superficie». Isto pó-
denos levar a pensar na morte, 
pensando na profundidade que 
soterra o descanso dos nosos de-
vanceiros. Levando o concepto 
ao terreo da metafísica, a morte 
está no máis fondo de cada un 
de nós, porque é en instancia 
última o que completa o ciclo 
da vida. En sentido figurado, o 
dicionario admite o devandito 
termo como un pensamento, 
idea etc. «difícil de entender». 
Os misterios que abranguen o 
alén foron fonte de inspiración 
para creadores de diversos ei-
dos. As diferentes formas de 
entender e enfrontarnos ao úl-
timo capítulo da propia existen-
cia configura pobos enteiros. A 
morte é fundamental. Podemos 
entón dicir que a morte é unha 
cousa profunda. Como tamén 
o é a vida. Ao cabo, a profun-
didade reside no interior de ca-
daquén como un sentimento de 
identidade. Os Resentidos can-
táronlle a unha Galicia caníbal. 
iNós berramos que viva ai 
iGalicia profunda!i

 EDITORIAL 
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 ollo ao dato 
iÉ tempo de cogomelos.i MycoGalicia 
Plantae, asesoría micolóxica forestal, celebra 
o 60.º aniversario cunha conferencia o mar-
tes 9 no edificio Cambón (rúa da Palma, 4) e 
mais uns obradoiros de identificación e cul-
tivo no xardín botánico da Fundación Sales 
(avenida de Europa, 52) entre o xoves 11 e 
o sábado 13.

iO concurso de tapas Petisquiñoi 
está de volta nunha sétima edición na que 
participa unha corentena de locais que po-
deremos percorrer ata o domingo 14 para 
escoller o bocado favorito.

iO sábado 20,i ás 20.30 horas, o alcalde 
Abel Caballero volve premer o botón de 
acendido para o Nadal vigués: 11 millóns de 
lámpadas LED acompañadas dun sistema de 
megafonía que emitirá panxoliñas ata des-
pois de Reis.

O domingo 21 cúmprese un século da in-
auguración do Café Derby, na actual rúa 
de Urzáiz. Aínda que pechou en 1968, se-
gue a ser un emblema cultural da cidade de 
Vigo. Dos seus faladoiros participaron per-
soeiros como Ramón Cabanillas, Álvaro 

Cunqueiro, Rafael Dieste, Celso Emilio 

Ferreiro, Ánxel Fole, Cesáreo González, 
Federico García Lorca, Marcial 

Lafuente Estefanía, Paco Rabal, Ramón 

María del Valle-Inclán… Galaxia editou o 
ensaio Algo máis que un café, o Derby de Vigo. 

1921-1968, de Albino Mayo, xornalista fina-
do o ano pasado e fillo homónimo do pro-
pietario de tan memorable establecemento.

 Efeméride 

https://mycogalicia.com/
https://amovida.gal/volve-o-petisquino-con-mais-de-30-establecementos/
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 viguesa do mes 

Aroa Sío
«HAI CINCO ANOS NON ME PASABA 

POLA CABEZA CORRER VINTE 
QUILÓMETROS SEGUIDOS»

Atleta de montaña

texto: tamara novoa fotos: PABLO VÁZQUEZ

iHai pouco máis de cinco anosi a 

vida de Aroa Sío (Vigo, 1979) deu un 

cambio radical. De ter unha vida seden-

taria pasou a converterse en ultra run-

ner, ata o punto de que o pasado mes de 

xullo a chamaron da selección para re-

presentar a España no Mundial de Ultra 

Trail da International Skyrunning 

Federation, no que quedou en cuarta po-

sición nunha carreira de 68 quilómetros 

de distancia e 4,889 metros de desnivel 

positivo. Quedamos na súa casa, no alto 

de Coruxo, e conversamos ollando ese 

monte que tan ben coñece e que tantas 

alegrías lle leva dado.

Como foi a experiencia no recente cam-

pionato mundial de «ultras»?

Todo xurdiu a partir de participar no cam-
pionato de España, no que quedei terceira. 
Ao outro día, recibín unha chamada ofrecén-
dome participar no mundial. Como teño un 
pasado que non está vencellado ao deporte, 

todo o que me acontece neste eido é para min 
un regalo, non o vexo como algo que me poi-
da intimidar ou dar medo, senón ao contra-
rio. Eu non estaba nerviosa, senón feliz.

Que impresión levas da carreira?

Foi moi dura. Aquí, en Vigo, as montañas 
son moi suaves; a máis alta ten un desnivel 
de 500 metros positivos e adestrar aquí é 
moi difícil. Era unha carreira moi técnica, 
con subidas moi longas e moita pedra. A 
pesar de que non era a miña especialidade e 
de que tiven pouco tempo para adestrarme 
para ese perfil, quedei moi contenta co cuar-
to posto que alcancei. En ningún momento 
pensara en estar aí diante, pelexando con-
tra a italiana polo terceiro posto. Ademais 
eu aínda teño moito que dar; nos dous anos 
que veñen, imos ver o que pasa.

Algunha vez imaxinaras chegar ata aí?

Pensa que levo correndo cinco anos e medio. 
Antes levaba unha vida sedentaria e fumaba 
un paquete de tabaco ao día. Nin me pasaba 
pola cabeza facer vinte quilómetros segui-
dos correndo, e moito menos chegar aos 



«Aínda teño 
moito que dar; 
nos dous anos 
que veñen, imos 
ver o que pasa»
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 VIGUESA DO MES: AROA SÍO 

cen. Por non falar dos niveis de rendemento 
que estou dando agora. Fisicamente síntome 
moito mellor que cando tiña 20 anos.

Como alguén que empeza tan tarde no 

atletismo de montaña chega a tal nivel?

O certo é que a xente coa que compito leva 
toda a vida correndo, e hai aí moitas persoas 
moito máis novas ca min. Penso que algo 
ten que ver con que fixen 
atletismo entre os 11 e os 
17 anos, está demostrado 
que o corpo ten memoria 
e algo aí hai. Tamén coido 
a alimentación, levo unha 
vida sa e póñolle moitas ga-
nas. Chova ou sarabie, saio 
á rúa para adestrar.

Quen que te oia falar así, pensaría que as 

túas marcas están ao alcance de calque-

ra, pero sendo realistas, es consciente de 

ser un caso excepcional, non?

Non é o habitual nin é o normal, son cons-
ciente. Cando empecei non o facía por che-
gar ata onde estou. Emocionábame facelo e, 
pouco a pouco, ía marcándome retos cada 
vez máis grandes; os bos resultados moti-
vábanme a ser cada vez máis disciplinada. 
Eu animo a todo o mundo a que o faga para 
coñecer os propios límites, para que sinta na 
propia pel os cambios. Xa non falo do atle-
tismo de montaña, senón de calquera tipo 
de deporte.

Como lembras aquela etapa, sendo menor 

de idade, cando practicabas atletismo?

Teño moi bos recordos. Antes fixera algún 
outro deporte, pero cando probei o atletis-
mo aos 11 anos, quedei con aquilo. O que 
pasa é que a adolescencia é unha etapa com-
plicada para combinar cun deporte como 
atletismo. Tiña amigas que ían á praia ou 
de festa mentres eu non podía por ter que 
ir a Castrelos. Adestrabamos todos os días 

menos o sábado e o domingo tiñamos ca-
rreira. Hai quen consegue manterse, pero eu 
fun polo mal camiño aos 17 anos.

E non o retomaches ata os 36.

A esa idade deixei de fumar e púxenme a 
facer deporte. Aos dous meses, anoteime 
á carreira de Montes de Vigo, eu daquela 
non sabía o que era un trail. Ao chegar á 

montaña pensei que mo-
rría e botei unha semana 
sen poderme mover. Así e 
todo, quedei de primeira e 
os amigos avisábanme para 
que fose correr con eles. 
Eu ía ao ximnasio pero de 
correr non quería oír nin 
chío. Tanto insistiron, que 
no mes de febreiro quedei 

con eles na igrexa de Coruxo ás seis e media 
da mañá. Iamos a un ritmo tranquilo, sen-
tindo o renxer das ramas, o propio alento, 
os latexos do corazón e ao chegarmos ao alto 
de Chandebrito vimos o amencer. Aí caín 
na conta de que aquilo me gustaba.

Algo che tivo que mudar na mente para 

pasar dunha vida sedentaria a dedicarte 

en corpo e alma ao deporte…

O primeiro cambio foi co tabaco. Ao deixalo 
sabía que podía engordar, polo que empecei 
a facer cambios na alimentación. Por outra 
parte, aquel día en que saín por primeira vez 
ao monte presentáronme o home que hoxe 
é o meu marido. El é vexetariano e grazas a 
el funme concienciando e reducindo o con-
sumo de carne. Tamén fun vendo que o ren-
demento ía a mellor. A alimentación é clave: 
dime como comes e dígoche como te moves.

Que é o que máis che gusta de correr no 

monte?

As sensacións. Desfrutar da paisaxe. Cando 
chove, gústame o cheiro a terra, e mais a 
desconexión que me produce. É coma un 

«A alimentación 
é clave: dime como 
comes e dígoche 
como te moves»
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santuario. Vou correndo e pensando nas 
miñas cousas, ás veces mesmo imaxino 
irrealidades, pero eu son soñadora e gústa-
me deixarme ir.

Ademais de ultrarunner, es nai…

Teño a sorte de que a miña filla xa ten 20 
anos. Pero si que é certo que teño amigas 
que corren e teñen nenos pequenos e iso xa 
é outra cousa; aquí é importante a axuda da 
parella, porque os fillos non son só delas, se-
nón tamén deles. Eles tamén teñen que que-
dar cos nenos. Hai parellas que coñezo que 
se aquendan para saír correr.

Falando dos roles de xénero, notaches 

desvantaxe polo feito de ser muller?

En absoluto. Ao primeiro pode ser, algún 
home parecía que se molestaba cando o 
quería adiantar, só polo feito de ser muller, 
mesmo había algún que facía escudo para 
non deixar pasar. Pero a presenza da muller 
cada vez vai a máis e eu estou encantada.

Que lles dirías ás mulleres para que se 

animen?

Que as sensacións que van ter son incribles 
e van ver que son capaces de facelo por si 
mesmas. Cando fixen por primeira vez 20 
quilómetros, eu estaba tan contenta, tan or-
gullosa… fun á casa da miña nai só para que 
me preguntasen que fixera e dicir que viña 
de correr 20 quilómetros.

Sufriches no corpo a COVID-19. Para al-

guén que fai tanto deporte coma ti ten 

que ser bastante frustrante terse que 

confinar e parar, non?

A enfermidade colleume en Francia prepa-
rando o Ultra-Trail de Mont-Blanc. Neses 
días estaba tan mal que nin comía nin falaba 
nin nada… perdín bastante peso tiven unha 
recuperación moi lenta ao volver. Agora 
estou bastante mellor, pero non ao cen por 
cento. O que queda de ano van ser adestra-
mentos preparatorios para o 2022. Se todo 
vai ben, vai ser un ano forte. A miña inten-
ción é saír máis por Europa e, se podo, saír 
do continente.

Alén da preparación física, haberase 

que preparar psicoloxicamente, non é?

O que tira polo corpo é a cabeza. O segredo 
está en pensar sempre en cousas positivas. 
Se pensas en negativo, acabas por render-
te. Eu son unha persoa bastante positiva 
e así resúltame fácil. Levo música para os 
momentos en que necesito ese xute de mo-
tivación. E levar algo de chocolate tamén 
axuda.

 VIGUESA DO MES: AROA SÍO 



 street photo 

Fotógrafo documental

 FELIPE CARNOTTO 

iGalicia profundai

Catro cregos.
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https://www.instagram.com/felipecarnottophoto/


Sección patrocinada pola Secretaría 

de Política Lingüística da Xunta de Galicia.

Francisco Castro está escribindo...

Capítulo 6

Xa no hotel, comecei xuntar todas as pezas do crebacabezas, as de Otto e as que eu atopa-
ra, para determinar o meu seguinte paso. A procura deses «obxectos de poder» por parte 
da Ahnenerbe, a división esotérica e ocultista das SS nazis. As fracasadas expedicións na 
procura do Graal, tanto no sur de Francia como en Cataluña. E logo o azar ou o destino que 
os levou a descubrir aquela anotación da malpocada de Margot Sponer cando, tras a súa 
detención pola Gestapo en febreiro de 1945, confiscaran todos aqueles papelorios seus. 
A lingüista alemá visitara o noso país no ano 1926 e contactara co Seminario de Estudos 
Galegos, coa Real Academia Galega e coa revista Nós, pois estaba moi interesada no galego 
medieval. Como muller intrépida que era, percorrera a cabalo parte da provincia de Lugo e 
chegara ata O Cebreiro. No seu caderno de campo escribira aquela referencia ao Heileger 
Gral, achado ao que os nazis se aferraran á desesperada ante a súa inminente derrota fronte 
ao bando aliado. Coa guerra perdida pensaban que o Graal podería mudar o curso dos acon-
tecementos. Polo que Otto me contara, a expedición nazi, da que o meu avó Klaus formara 
parte, chegara ao Cebreiro e acadara o seu obxectivo; mais cando agardaban en Vigo no 
hostal Águila para embarcar nos peiraos e regresar a Alemaña, o 30 a abril de 1945, Hitler 
suicidábase no seu búnker de Berlín. Aquí perdíase a pista.

Otto estaba seguro de que o Graal permanecera ben agochado na cidade durante os últimos 
75 anos. Xa tiña as ferramentas nas bolsas que a vella me entregara. Só precisaba o lugar 
para empregalas e rematar por fin. Mais ignoraba cal era. Volvería ao edifico Simeón á hora 
indicada e gardaría por outra nova revelación.

Xa eran máis das oito e pola Porta do Sol non aparecera ninguén: nin a vella, nin o mozo, 
nin o vello. Desesperada, baixei pola rúa do Carral para dirixirme á Alameda e alí, entre ás 
árbores, tentar procurar por unha solución. Cando descendía pola rúa da Vitoria, batín co 
cartel do Hotel Águila, herdeiro daquel onde se hospedaran os nazis no 45. Dei uns pasos 
para atrás e ollei para a calella da miña esquerda. Ao fondo, víase un arco de pedra tapiado 
e, sobre o encalado, alguén debuxara unha porta de madeira medieval cunha vieira e, máis 
arriba, un estraño emblema coa lenda «Ora pro nobis». Era un pintura moderna, abofé, 
pero que estivese alí non podía ser casual. Este era o lugar onde empregaría o material das 
bolsas. Era a miña mellor opción, non tiña outra. Esta noite, regresaría.

Marcos Calveiro

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



Fotógrafo documental

e xestor cultural

 JUAN TEIXEira 

 GRAFFITI 

VIGO, 
CIDADE DE COR: 
Ampparito

artigo 581, que apunta que o dono dunha pa-
rede non medianeira, contigua a predio alleo, 
pode abrir nela ocos para recibir luces á altura 
das vías, ou inmediatos aos teitos, e das di-
mensións de 30 centímetros en cadro. Estas 
pequenas xanelas, denominadas ocos de tole-
rancia, están pensadas para satisfacer a entra-
da de luz, mais procurando protexer a intimi-
dade. Galicia ten moita medianeira e pouca 
luz, o que resulta un cóctel explosivo. Por iso 
resulta rechamante que a tolerancia teña o lí-
mite en 30 x 30 centímetros». Pero o artista 
explica que, ás veces, estas lumieiras acaban 
converténdose en ventás, como no muro que 
tivo que intervir: «As pegadas nel deixaban 
entrever como se foi estirando o oco de to-
lerancia ata chegar a unha luminosamente 
intolerante ventá de 100 x 100 centímetros. 
O meu lenzo estaba furado asimetricamente 
por uns propietarios ávidos de vitamina D; 
non hai que esquecer que os coloridos mu-
rais urbanos están pintados sobre a escuri-
dade das persoas que habitan o lado oposto 
da parede». Entendendo isto, Nevado fixo un 
mural que puidese resultar útil do outro lado. 
«O que fixen foi copiar e pegar ata xerar un 
nivel de confusión propicio e así facilitar que 
na seguinte reforma se siga expandindo esa 
comprensiva intolerancia en busca de luz».

Ignacio Nevado é o nome artístico do rapaz 
madrileño que asina como iAmpparito.i A 
pedra angular das súas obras é o desconcerto, 
obrigando a quen se atope cunha a mirar dúas 
veces e pensar. Iso é exactamente o que sen-
tín a primeira vez que vin esta obra. Despois 
de ollala un par de veces máis, empecei a 
asentar a mensaxe, a entendela. Non intenta-
rei explicala, xa que é imposible facelo mellor 
que o propio artista: «O artigo 580 do Código 
Civil di que ningún medianeiro pode abrir en 
parede medianeira ventá nin oco ningún. 
Algo desalentador, de non ser polo ulterior 

https://www.instagram.com/juan_teixeira_/
https://ciudaddecolor.vigo.org/
https://www.instagram.com/AMPPARITO
https://www.cctravesia.com/travesia-celebra-su-18-aniversario-con-premios-de-hasta-5-018e-y-numerosas-sorpresas/


O mural sitúase na rúa de José Fiaño Señor, á altura do número 12.

 GRAFFITI 

14OUt 2021 i

https://goo.gl/maps/18SMzXE9EFCPMZUd7
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 GASTRO 

TEXTO e fotos: PAULA CERMEÑO

Está nos albores da fast food, cómese en todo 
o mundo e admite versións (e perversións) 
inimaxinables. Estamos falando da pizza, 
un alimento tan humilde como apetecible 
que poderíamos resumir como a combina-
ción básica de pan, tomate e queixo. A pesar 
da sinxeleza e popularidade que ten prato, 
que complicado resulta atopar en Vigo (e 
en calquera cidade fóra de Italia) restauran-
tes onde non se converta a simplicidade en 
desgana. A próxima vez que che canten as 
tripas, e che veñan á cabeza escenas de Come, 

reza, ama, non precisarás botarte nos brazos 
da primeira franquía que se che cruce na 
app de reparto a domicilio, pois aquí pre-
sentamos un par de pizzerías boas verdade. 
Tamén para levar.

 Don Marco, da ‘bella Napoli’ 
Existe un lugar na nosa cidade no que a tra-
dición italiana se respecta con afán e no que 
é imposible non soltar un mamma mia! a cada 
bocado. Á fronte de Don Marco encontra-
mos a –sorpresa!– Marco, que despois de 
traballar en diferentes restaurantes en Italia 
quixo regalarnos un pouco do saber apren-
dido no país da bota. A experiencia reflíctese 
nunha masa exquisita e unha selección de 

CHE PIZZA!

ingredientes de importación cos que coroa 
este manxar. Aquí cocíñase pizza napolita-
na en formato individual. Unha variedade 
redonda, de base fina e bordos avultados. 
A masa napolitana é máis lixeira que as va-
riedades clásicas e implica un tempo de fer-
mentación de dous días no que non se en-
gade lévedo. Sobre este soporte de primeira 
categoría, o equipo de Marco coloca ingre-
dientes de gran calidade na medida xusta, fu-
xindo das toneladas de queixo e friames que 
impiden apreciar o elenco de sabores. «O 90 
% das materias primas vén de Italia: os quei-
xos, a crema de trufa, os salames...», explica 
o hostaleiro. O resultado cocíñase nun forno 
de cúpula, «como fan hoxe en día na maio-
ría de restaurantes italianos», que chega ata 
os 400º, necesarios para que a masa quede 
crocante, o queixo fundido en apenas cinco 
minutos e o resultado nos teletransporte á 
bella Napoli. Don Marco non é só unha pi-
zzería, pois aquí sérvense outros pratos típi-
cos da República Italiana. Destacan as pastas 
frescas, elaboradas no propio restaurante, así 

Rúa do Médico José Mato, 12  i  986 63 15 18 
donmarcopizza.com  i   donmarcopizza

https://www.donmarcopizza.com/
https://www.instagram.com/donmarcopizza/
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 CHE PIZZA! 

Praza de Compostela, 36  i  986 11 41 42 
 ofarolvigo

como os pappardelle gamberoni, os canelóns 
con ricotta e espinacas ou os pappardelle con 
crema de cabaza e xamón crocante. Tamén 
atopamos atractivos colofóns doces, como a 
torta banoflee, o auténtico tiramisú ou a ex-
quisita panna cotta. Buon appetito!

 O Farol, das Rías Baixas 
Ben preto, en Bueu, naceu a receita das piz-
zas d’O Farol, un negocio familiar que leva 
ofrecendo este prato desde os anos oitenta e 
que agora continúa Noel Agulla cun local 
situado na Praza de Compostela. O herdeiro 
conta que os seus pais tiñan que explicarlle 
á clientela que era aquilo cando empezaron 
co negocio, pero en pouco tempo conse-
guiron transformar o descoñecemento en 
éxito, converténdose en lugar de referencia 
para gozar deste alimento en Galicia nunha 
versión caseira ao 100 %. A masa non chega 
a ser fina, pero si que é crocante, alveolada e 
compensada co resto de ingredientes. Proba 

de que o manxar italiano por excelencia ad-
mite variantes de calidade fóra da tradición 
estrita. Sérvense en tres tamaños diferentes 
e na carta atopamos receitas clásicas, como 
a calzone de xamón e champiñóns, entre 
outras máis atrevidas, como a de lacón con 
grelos «e unha migalla de chourizo», ou a de 
polbo, un ingrediente que Noel asegura que 
foron os primeiros en colocar sobre unha 
base de pizza. Aquí o mellor plan é ache-
garse con amigos unha tarde de cañas, pois 
ademais de pizzas, o local ofrece unha inte-
resante variedade de cervexas, con máis de 
trinta referencias internacionais, tanto en 
botella como en barril. O menú complétase 
cunha carta de tapas para compartir, entre 
as que teñen moita popularidade a táboa de 
patacas fritidas con seis salsas ou o guaca-
mole. O plan vese envolto pola atmosfera do 
establecemento, cunha coidada decoración 
de estilo pub inglés, con mobles vintage e 
moitos elementos decorativos que lle ache-
gan unha personalidade única. Bo proveito!

 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. 

https://www.instagram.com/ofarolvigo/
https://amovida.gal/recomendados/categoria/recomendados-gastro/


 outras movidas 

Momentos Alhambra presenta por cuarta vez en 
Galicia un pequeno ciclo de concertos acústicos. Desta 
volta, coa cantautora Travis Birds (venres 12) e os 
ritmos tropicais de Mr. Kilombo (sábado 13).

21:30 h  // 13,00€

Noite de beats coa rapeira que debutou co single 
«Billetes de 50», interpretando temas nos que a crítica 
social está moi presente. Nesta ocasión, canda ela están 
os artistas Monta, Crunch e Pedeperico.

21:30 h  // 6,50 €

Neste espectáculo de loucura, os membros da revista 
Mongolia vense na obriga, ante a caída das vendas da 
prensa en papel, a financiar a publicación da súa cabe-
ceira cun circo sobre xeo cheo de crítica social. Aviso, 
cómpre abrigarse: o xeo solta un frío de catarro.

22:30 h // Desde 15,00 €

 Sábado 13  
 Mongolia sobre hielo  
 Teatro Afundación 

 Sábado 6  
 La Huerita  
 Sala Doppler 

 Venres 12 e sábado 13  
 Acustiquísimos:  
 Edición Atlántica  
 Auditorio Mar de Vigo 
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https://entradas.ataquilla.com/ventaentradas/es/otras-musicas/hall-auditorio-mar-de-vigo/12536--momentos-alhambra-acustiquisimos-edicion-atlantica-2021-mr-kilombo.html
https://entradas.ataquilla.com/ventaentradas/es/monologos/sede-afundacion/11377--mongolia-sobre-hielo.html
https://www.woutick.es/evento/1911/entradas-la-huerita


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

21:00 h -sábado-, 19:30 h -domingo- // Desde 
16,00 € -sábado-, desde 11,00 € -domingo- 21:00 h // Desde 19,00 € 

Dous encontros musicais con sabor 
da terra: o cantautor ferrolán Andrés 

Suárez (sábado) con melodías intimistas 
coa súa guitarra e mais a cantante cedei-
rense Guadi Galego (domingo) co novo 
disco Costuras.

Vibra Mahou trae á nosa cidade á a ar-
tista de Úbeda nun concerto para defen-
der o último álbum: Puta (2021), alén de 
temas de traballos anteriores con baile e 
pop como partes esenciais da actuación.

 Sábado 27 e domingo 28  
 Porto Maresía  
 Teatro Afundación 

 Sábado 27  
 Zahara  
 Sala Rouge 

20:00 h // 10,00 €

Laila Tafur presenta un espectáculo no que corpo e 
danza se unen nun diálogo en que se formulan diferen-
tes cuestións a través da música e o papel da bailarina. 
Una representación con pase diario os tres días da fin 
de semana que abrangue.

 Do venres 19 ao domingo 21  
 Carne de canción  
 Teatro Ensalle 

https://www.wegow.com/es-es/conciertos/concierto-de-zahara-en-vigo
https://entradas.ataquilla.com/ventaentradas/es/otras-musicas/teatro-afundacion-vigo/12748--porto-maresia-andres-suarez.html
https://teatroensalle.com/espectaculos/carne-de-cancion/?event_date=2021-11-19&reg=1
https://amovida.gal/axenda/
https://www.salarebullon.com/
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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 

Pechado temporalmente

 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, 1532

 Vitruvia Praza de Compostela, 533

 Woodtown Camelias, 2035

 Vitter, bar de cocktails Afonso XIII, 3234

 Sr. Nilsson Triunfo, 231

 El Mono Vintage Bar Velázquez Moreno, 3711

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

12

 Doppler, sala Martín Códax, 2110

 Cibus NaVia Teixugueiras, 11 e Teixugueiras, 299

Carral, 198  BRUTAL BAZAR

 La Tienda de Paz Canceleiro, 1115

 Ícaro, PUB Pintor Colmeiro, 314

Doutor Cadaval, 2113  Flamingos Vintage Kilo

 Primavera, BAR Ronda de Don Bosco, 1726

 LA TITA RIVERA Praza de Compostela, 17

 Rataloka Tattoo Camelias, 2227

 Rouge Pontevedra, 428

 Sara García PELUQart Couto Piñeiro, 229

 Savia Yoga Bolivia, 2030

 Mr. Moch Beer Irmandiños, 1522

Marqués de Valadares, 2217  Le Marché de Rachel

 lIBROURO Eduardo Iglesias, 1218

 Máis Palá Manuel Núñez, 1819

 Mercado de Teis Toural de Abaixo, s/n20

 Mimosa café teatro Travesía de Vigo, 7221

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

24

 Nós - cervexería Palma, 3 e Fisterra, 125

 NaÏr Natural Girona 8, Jenaro de la Fuente 29,23
Martín Echegaray 28, e Sanjurjo Badía, 121

https://amovida.gal/locais-recomendados/
https://radiotaxi470000.com/w/
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Historias 
de ultratumba
TEXTO: Pablo VÁZQUEZ

iDesde mediados do mes pasadoi 
están a ter lugar unha serie de rutas polo 
Cemiterio de Pereiró, cuxas prazas voan en 
cuestión de horas. Imaxino as persoas in-
teresadas como os pistoleiros dos western, 

desenfundando con presteza o teléfono. 
Cal é o segredo desta actividade? Ademais 
de ser de balde, no canto de guías, as per-
soas encargadas de conducirnos polas rúas 
do camposanto son representacións de dife-
rentes personalidades alí enterradas, como 
son Concepción Arenal, Irene Ceballos, 
María de los Milagros Elduayen ou 
Bernardo González del Valle, o mítico 
Cachamuíña. Pode parecer frívolo isto de 
pasear polos cemiterios acompañado por 
intérpretes disfrazados como quen vai pola 
alameda lambendo un xeado, pero o certo é 
que estes lugares están cheos de historia e 
gozan dunha beleza particular e dunha cal-
ma inquietante que paga a pena descubrir. 
Non debemos ser os únicos en velo así: a 
escritora arxentina Mariana Enríquez 
publicou en 2014 o volume Alguien camina 

sobre tu tumba: Mis viajes a cementerios, unha 
curiosa crónica a través por máis dunha vin-
tena de necrópoles de todo o mundo.

Morbo á parte, estes paseos, guiados ou 
por libre, son unha escusa perfecta para 
indagar na historia e nos personaxes re-
levantes da nosa cidade. En 1898 abre por 
vez primeira a cancela de ferro no lugar 
de Pereiró para dar sepultura a un neno 

pobre, converténdose no terceiro cemite-
rio vigués tras os de Santiago e Picacho. Ese 
mesmo ano morre José Elduayen Gorriti, 
Marqués do Pazo da Mercé, representante 
de Vigo no Congreso dos Deputados, se-
nador e gobernador do Banco de España. A 
capela que vemos ao fondo nada máis entrar 
converteuse no panteón familiar deste per-
soeiro a cambio de asumir o custo de parte 
da obra, que se atopaba paralizada por falta 
de medios económicos. Curiosamente, a rúa 
que hoxe leva o seu nome atópase desde hai 
meses nunhas obras interminables que non 
deixan descansar nin ao bo do marqués.

O percorrido polas tumbas é como consul-
tar o rueiro local: Nicolás Taboada Leal, 
cronista oficial da cidade; José Policarpo 

Sanz, empresario e filántropo; Concepción 

Arenal, escritora e penalista; José García 

Barbón, empresario e filántropo; Antonio 

Sanjurjo Badía, industrial e inventor; 
Ricardo Mella, intelectual libertario; 
Cesáreo González, produtor cinematográ-
fico, Heraclio Botana, político socialista; 
ou Jenaro de la Fuente, pai e fillo, ambos 
arquitectos. De feito, o primeiro dos dous foi 
o que deseñou este fermoso espazo de planta 
cadrada, quizais imaxinando onde colocaría 
o propio mausoleo no futuro. Outro arqui-
tecto que repousa entre estes catro muros, 
aínda que polo momento non teña a honra de 
darlle nome a unha rúa, é o francés Michel 

Pacewicz. Neste eido é moi recomendable 
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consultar a monumental obra de Gerardo 

González Martín, o Diccionario de vigueses 

(1875-1945) onde repasa a vida de máis de 
1.700 concidadáns ilustres entre os que se 
atopan os xa mencionados.

Pereiró converteuse no lugar de descanso 
eterno de moda, se tal cousa se pode dicir, 
entre a burguesía viguesa, que cos anos foi 
trasladando, desde o Picacho na maioría, os 
restos mortais dos seres queridos. Isto tra-
duciuse nunha colección de mausoleos es-
pectaculares, unha particular competición 
póstuma para ver quen o ten máis grande 
(spoiler: gaña José Elduayen). Non será o de 
maior tamaño, pero é imposible non sentir 
un arrepío ao pasar polo sepulcro da fami-
lia Gil y Sarabia. Primeiro, pola escultura: 
unha peza na que se distinguen as figuras 
dunha rapaza moi nova ante a Morte, en-
capuchada e riseira, xusto detrás. O nivel de 
detalle da caveira, obra do escultor Asorey, 
é verdadeiramente terrorífico. Mellor non 
imaxinar o susto que pode levar alguén que 
vaia despistado por alí á última hora da tar-
de; igual xa queda no sitio para sempre. E 
segundo, pola historia que hai detrás e que 
vén resumida de forma poética nun libro 
de bronce xusto debaixo: Maruja, Rosita e 
Pepita, as tres fillas do fotógrafo e pioneiro 
cinematográfico José Gil, que faleceron de 
tuberculose entre 1918 e 1924.

En 1898 tamén ten lugar a retirada das tropas 
españolas de Cuba tras a chamada «Guerra 
Necesaria» polo político e poeta cubano José 

Martí. Moitos foron os barcos que desde alí 
chegaron a Vigo, e moitos tamén os soldados 
que aquí acabaron morrendo. Moi preto da 
entrada do cemiterio atopamos o mausoleo 

levantado pola Cruz Vermella en homenaxe 
a todos estes repatriados de Cuba e Filipinas. 
Por desgraza, outras guerras deixaron pe-
gada no camposanto, algunhas de maneira 
literal. Os valados de Pereiró foron utiliza-
dos como paredóns de fusilamento durante a 
Guerra Civil Española, onde en 1936 caeron 
entre outros Emilio Martínez Garrido, 
alcalde de Vigo, e José Antela Conde, al-
calde de Lavadores. Levantouse un monóli-
to de pedra na memoria dos oito socialistas 
e sindicalistas caídos a mans do fascismo. 
Moi preto, atopamos o túmulo do vigués 
Humberto Baena, un dos últimos fusilados 
polo franquismo en 1975.

Na parte civil do cemiterio, xacen os restos 
de ateos, suicidas e persoas que profesaron 
relixións diferentes á católica. Malia que-
dar máis lonxe, a Segunda Guerra Mundial 
tamén tivo os ecos na zona, pois aquí ato-
pamos as tumbas de xente como Richard 

Kindling, xefe do partido nazi en Galicia e 
da sección local das Xuventudes Hitlerianas; 
ou Friedrich Wilhelm Cloos, xestor das 
minas monfortinas de volframio en Freixo 
e que, segundo o xornalista Eduardo 

Rolland, agasallaba ás amizades con exem-
plares do libro Mein Kampf, de Adolf Hitler. 
Máis recentes son os sepulcros de Joaquín 

Fernández Santomé, máis coñecido como 
Quinocho, antigo futbolista e xerente do 
Real Club Celta que foi asasinado nun atra-
co no estadio municipal de Balaídos; Xela 

Arias, poeta e tradutora homenaxeada 
polo Día das Letras Galegas o ano pasado; e 
Carlos Oroza, outro poeta que deixou fon-
da pegada na nosa cidade. Descansen en paz.
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TÍTULO + ARTISTA

LISTA DE REPRODUCIÓN

ÁLBUM

Música para mover 
o esqueleto

#

Despois do amor, o tema máis popular das artes posiblemente sexa a morte. A nosa música non 
é allea a esta temática, algo do que damos conta nesta fúnebre lista de reprodución.

A Santa Compaña
Golpes Bajos

A Santa Compaña 1984 3 : 111

«En la noche fría dejan sus moradas, viniendo a este mundo a expiar las culpas».
A banda máis rompedora da movida viguesa dos 80 visita co seu particular estilo o mito da estantiga.

Bella durmiente
Eladio y los Seres Queridos

Orden Invisible 2014 3 : 374

«Y entre la vida y la muerte, ella tiró de los hilos y se durmió para siempre».
Con gran lirismo e beleza, Eladio Santos compuxo esta letra para afrontar a perda dun familiar.

Necrotú y yo
Presumido

Re-Vendetta 2019 4 : 569

«Y qué más da si estás allá y yo en el mundo de verdad… Aún te siento respirar».
Unha demostración de electro-pop sibarita onde que bailar no aquén e falar do alén non é incompatible.

La Purga
The Riggos

The Riggos 2018 2 : 377

«En La Purga podrás matar a los demás».
Adaptación libre e punkrockeira da saga de filmes The Purge, onde unha noite ao ano se permiten todo tipo de crimes.

Inferis
Basanta

Colorama 2018 4 : 438

«Ven y dile a Cobain que nos abra la puerta».
Ocultismo, rituais e viaxes ao inferno son algúns dos temas desta canción da que Aleister Crowley estaría orgulloso.

Consulta la prensa mañana
Los Marcianos

Una tormenta de canciones de amor a quemarropa 2016 3 : 496

«Ya verás, consulta la prensa mañana: masacre sangrienta en La Iguana».
Asasinato en masa dos indies vigueses por amor é o que propón o grupo de –ehem!– indie máis marciano.

El día de los muertos
Óscar Avendaño

Burro 2015 2 : 255

«Con los muertos he vuelto a hablar».
De letra sucinta e instrumentación densa, Avendaño fala cos mortos a través dun blues crepuscular.

Canción de amor y muerte
Iván Ferreiro

Confesiones de un artista de mierda 2011 4 : 503

«Marchita y cansada, besarte infectada fue mi decisión».
Paco Plaza deulle outra dimensión a este tema de amor ao utilizalo nos créditos do filme de terror [•REC]³: Génesis (2012).

Bailaré sobre tu tumba
Siniestro Total

Bailaré sobre tu tumba 1985 3 : 052

«Te asfixiaré con mi malla de ballet».
Nunca unha ameaza de asasinato foi tan celebrada e coreada; a canción máis famosa do grupo máis famoso da cidade.

Skancarajazz (Song for Gonzalo)
Transilvanians

Soulful Space 2020 2 : 3710

Como indica o propio título, este tema instrumental é unha homenaxe nunha sorte de second line para o finado Gonzalo 
Villar, querido axitador cultural e xerente de varios locais de música emblemáticos en Vigo.
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https://open.spotify.com/playlist/5YwE763hqN6jcEEMocCEft?si=287f9c3488104194


https://www.bonocultura.gal/
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Rúa do Doutor Cadaval, 21  i  986 13 49 36 
 flamingosvintagekilovigo
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Para usar 
e non tirar
TEXTO: Paula CERMEÑO FOTOS: Denis Carballás

iDe un tempo a esta parte,i dicir que 
levas posta a chaqueta da túa avoa volveu-
se cool. Isto é unha boa nova, tanto para os 
amantes da moda como para os preguizosos 
das compras. Quedando no primeiro gru-
po, o auxe da moda vintage ofrece un novo 
(vello) mundo por explorar. Por amor ás 
tendencias retro, por afección á procura de 
gangas, porque todo o pasado foi mellor ou 
porque o usar e non tirar é unha digna alter-
nativa aos abusos da industria téxtil actual. 
Aquí hai negocios que responden a todos 
estes preceptos, sempre con moito estilo.

iFlamingos Vintage Kiloi
O razoamento de Marta Vizcaya para abrir 
na nosa cidade unha sucursal desta franquía 
presente en moitas cidades españolas foi 
bastante sinxelo: había en Vigo unha co-
munidade que quería vestir diferente, pero 
que non tiña unha tenda onde atopar pezas 
irrepetibles. Para ela, vestir con prendas de 
segunda man non é soamente unha cuestión 
de estilo, senón que de calidade: conta que 
a dos pantalóns vaqueiros, os vestidos ou os 
abrigos que se fabricaban hai unhas décadas é 
notablemente superior á que atopamos hoxe 
nas tendas da rúa do Príncipe… e con mello-
res prezos! Como xa anticipa o nome da ten-
da, aquí a roupa véndese ao peso. En función 
do tipo de prenda, da calidade e do estado, 
podemos elixir pagar 13, 24 ou 39 euros. «É 

un sistema diferente e divertido que nos trae 
recordos das tendas de teas ou toallas dou-
tora». Para que vaiamos botando contas: un 
xersei de entretempo pesa uns 400 gramos, 
mentres que uns jeans roldan os 700. Estes 
últimos son unha das pezas máis demanda-
das na tenda, «pola gran diferenza de calida-
de con outras tendas»; xunto ás crazy jackets, 
o chándal satinado dos anos noventa; ou as 
camisas hawaianas «de verdade», pois toda 
a roupa vén importada dos Estados Unidos. 
Outro motivo polo que a xente acode a esta 
tenda é certeza de que fabricar máis roupa é 
das últimas cousas que precisa o noso plane-
ta; o auxe do activismo medioambiental em-
puxa ás novas xeracións (a maioría da clien-
tela deste negocio é moi nova) a consumir 
máis moda de segunda man. E outro motivo: 
é unha tenda pet friendly.

https://www.instagram.com/flamingosvintagekilovigo/
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cumberlandvintage.com  |   cumberland_vintage

Experta en redes sociais

 Irene GARRIDO PATÓN 

 DESDE O REFUXIO 

iProfessor Cumberlandi
Ademais dun estilo de música e baile, o swing 
pode ser un estilo de vida, unha filosofía 
amparada pola alegría que transmiten os 
seus movementos e cunha estética moi liga-
da aos anos vinte, trinta e corenta, cando se 
prodigaron os salóns deste tipo de baile nos 
Estados Unidos. Carlos Tomico é profesor 
de swing, mago e fundador dunha marca de 
roupa vintage, moi ligada ás súas profesións 
e á súa identidade, que naceu durante as súas 
viaxes por Europa. O nome da firma tomou-
no dun famoso mentalista vitoriano capaz de 
atopar obxectos ocultos polo público nunha 
sala. Ese interese por sacar tesouros á luz 
está no proceder deste negocio, que perco-
rre os mercados de Ámsterdam, Francia ou 
Portugal na procura de pezas únicas, que re-
flictan o look clásico e formal das primeiras 
décadas do século pasado. Nesta tenda dixital 
atopamos chaquetas americanas, gravatas, 

pantalóns, tirantes e xemelgos de segunda 
man para contaxiarnos do estilo swing e ves-
tilos dentro e fóra da pista de baile. O obxec-
tivo é poñer en valor os modos de facer máis 
pausados e pensados para durar con que se 
producía a roupa hai un século e que todos 
poidamos gozar deste legado.

Dos 3 anos de idade que ten este pitbull, a 
metade viviunos na protectora. A primeira 
metade da súa tenra vida botouna encadea-
do 24 horas día a día. É cariñoso e moi obe-
diente coa xente, pero estamos a mellorar 
os problemas de conduta que ten con ou-
tros cans. En cambio, lévase ben cos gatos 
e cos nenos. Pesa 40 quilos e está castrado. 
Encántalle xogar e necesita moita activida-
de, como a que talvez lle poidas ofrecer ti.

Rescue Galicia 
653 34 85 73  |  rescuegalicia@gmail.com 
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 Deleite literario 

Filólogo

 David GONZÁLEZ 

#PuroDeleite

iFantasmasida xeración Yi
Tras o grande éxito de Infamia, a raíña da literatura xuvenil galega vólvese 
dirixir ao público adulto cunha novela moito menos crúa, pero igual de intri-
gante: Xulia, xornalista de profesión, regresa a Galicia co seu fillo tras unha 
separación complicada. Vaise reencontrar con súa nai, unha muller divertida 
e de gustos peculiares que conquista sen esforzo ao seu neto. Porén, Xulia non 
pode ocultar as reservas que ten sobre a súa proxenitora e á cantidade de enig-
mas que intricou na infancia. O camiño cara á verdade espertará fantasmas 
dun pasado no que as xeracións dos oitenta e os noventa se verán reflectidas.

iFeminino exteriori
Podería ser unha historia máis sobre a emigración galega do século xx, pero 
non o é. Neste libro de conversas, a autora dálle protagonismo aos sentimen-
tos, traxedias e perspectivas de mulleres obrigadas a abandonar a terra por 
conflitos e crises que lles eran alleos. A través de testemuños dispares, pero 
tecidos nunha rede invisible que os une, a autora de Matamá debuxa unha 
idea de Galicia desde a diáspora que se afasta de calquera narrativa patriarcal 
previa. O resultado é a representación da loita, a memoria e o pulso dunha 
xeración de mulleres que non tivo a oportunidade de facer fogar na súa terra.

iA idade de crerino incriblei
Ninguén dixo que facer maxia fose algo sinxelo, se non que llo digan á señorita 
Price, que tras sacar adiante un curso básico de bruxería con moito esforzo, é 
descuberta por un peculiar grupo de rapaces ao caer ao chan desde a vasoira. 
O que parece un erro imperdoable, que pode revelar a existencia do mundo 
máxico, remata cun pacto entre eles: silencio a cambio dunha boa dose de 
maxia. Xuntos vivirán aventuras esmendrellantes e viaxes polo espazo e polo 
tempo… a bordo nin máis nin menos que dunha cama voadora! Un clásico 
levado ao cinema a mans da factoría Disney.

Título: A bruxa novata Autora: Mary Norton Tradutor: Moisés Barcia Rodríguez 
Editorial: Sushi Books Extensión: 190 páxinas

Título: Migrantas. A nova diáspora contada por mulleres Autora: María Alonso Alonso 
Editorial: Galaxia Extensión: 191 páxinas

Título: Golpes de luz Autora: Ledicia Costas Editorial: Xerais Extensión: 304 páxinas
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 HISTORIA DUNHA CIDADE 

durante a ditadura e no período autonómico. 
Con axilidade de acróbata circense dispuña 
dunha man para escribir artigos e coa outra 
redactaba cartas aos exiliados ou para pedir 
un poema. Un exemplo coñecido foi a cru-
cial mediación que fixo entre Cunqueiro e a 
literatura galega. Louvado sexa!

Home bo e xeneroso, educado á calor do 
Partido Galeguista, pupilo dos dirixentes 
irmandiños, Fernández del Riego acolleu 
na súa casa de Coruxo os patriotas que re-
compuxeron o nacionalismo clandestino 
en 1943. Anos despois foi detido, preso e 
xulgado en consello de guerra. A senten-
za favoreceuno e librouse das gadoupas 
franquistas. El proseguiu no camiño certo. 
Cofunda o Partido Socialista Galego, do cal 
será secretario xeral até o ascenso de Xosé 

Manuel Beiras. E á vez codirixía a revista 
Grial, atendía o día a día da editorial Galaxia, 

acudía ás citas culturais e 
ás xuntanzas prohibi-
das, arengaba á mocida-
de, promovía o Día das 
Letras Galegas…

Coa pel envellecida, 
pero co ímpeto xuvenil, 
don Paco preside a Real 

Academia Galega para abrir as fiestras, inte-
grar sensibilidades até entón desprazadas e 
asentar liñas de investigación hoxe consoli-
dadas. Este vello motor da cultura acudía ao 
despacho da Biblioteca Penzol que presidiu 
durante medio século sen cobrar un patacón. 
O país imaxinado por este corpo de carballo 
resistía nos ollos cristalinos, protexidos sob 
as densas lentes mouras. É a maior herdanza 
que nos deixou. Necesitamos oculistas para 
consultalos e debemos coidar das landras 
que son garantía de existir como pobo con 
conciencia de seu.

UN CARBALLO 
CHAMADO 
DEL RIEGO
Morreu con 97 aneis de vida no mes de Santos 
do 2010. A gaita de Carlos Núñez, interpre-
tando as finísimas melodías dos trobadores, 
sentíronse no camposanto da Ramallosa. Alí 
aínda ole a papel escrito e fume de xaruto. 
Nos seus ollos azuis, rou-
bados ao mar de Patinir 
ou se cadra recollidos na 
beiriña do Masma, ha-
bía un país imaxinado. 
Francisco Fernández 

del Riego dedicoulle o 
alento da súa existencia 
desde mozo: ora facía 
campaña pola galeguización da USC, ora par-
ticipaba na redacción do Estatuto do 36.

Sobreviviu á guerra chorando o asasinato 
de amigos e padecendo un medo medular. 
Sufriu represalias laborais e ameazas feixis-
tas: «Sabe usted que está vivo con permiso 
de su enterrador?», dicíalle por teléfono 
unha voz anónima que o chamaba ao bufe-
te de Paz-Andrade, onde traballou logo do 
39. Desde entón viviu na cidade á cal deu 
brillo cultural. Del Riego foi home de xor-
nal. Columnas de opinión antes da guerra, 

Historiador

 Xurxo MARTÍNEZ GONZÁLEZ 
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 as outras luces 

Cariño, 
de Vaiembora

a idea do amor romántico a través da fuxida 
dun cárcere de celos e posesión que a súa ex-
parella construíu. A montaxe fai fincapé en 
cuestións como a axuda psicolóxica, as re-
lacións tóxicas na xuventude e o autocoida-
do. Diego Chamizo na dirección, Carmen 

Casal e María Torres na escenografía, 
Violeta Martínez na iluminación, David 

Vila no vestiario e Alberte Bello na carac-
terización, conforman o equipo da primeira 
produción deste grupo teatral emerxente. 
Se queres coñecer máis sobre a historia de 
Sara, achégate á sala de teatro da avenida da 
Beiramar neste mes de Santos no que os afo-
ramentos en cultura, por fin, volven estar ao 
cen por cento de capacidade.

#016 #violenciacero #culturasegura

Escritor

 Ernesto IS 

Data e hora: Venres 19, sábado 20 e domingo 21 
ás 20.00 horas.
Lugar: Sala Ártika.
Entrada: 14,00 € // Venda en liña e anticipada: 10,00 € 
+ gastos de xestión.

Zygmunt Bauman teorizou en Amor líqui-

do que «o amor é a supervivencia do eu a 
través da alteridade do eu». Sobre esta afir-
mación do filósofo polaco semella asentarse 
o debut da compañía Vaiembora na sala 
Ártika: Cariño, o monólogo dramático que 
adapta un dos relatos da novela Invisibles, de 
Montse Fajardo. En escena, a actriz Grial 

Montes no seu primeiro papel protagonista 
como Sara, unha adolescente que desmitifica 
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ILA PEPITAI
Hai case unha década da inaugu-
ración do burger bar de Santiago 

Salgueiro. Ante a ausencia des-
te tipo de propostas, abriu en 
2012 a primeira hamburguese-
ría premium viguesa, cambiando 
para sempre o concepto dun 
prato que levaba implícita a eti-
queta de comida rápida ou de 
pouca calidade. A carta vai máis 
aló do básico: hamburguesas 
vexetarianas, de peixe, de polo 
ou de boi poden acompañarse 
cunha gran variedade de en-
trantes, ensaladas e sobremesas 
para lamber os fociños. A ham-
burguesa «Sorrentina» (tenreira 
con mozarella fundida, tomate 
seco e cebola crocante) e mais 
a «Rianxeira» (tenreira con 
queixo de San Simón, entreteto 
e cebola vermella) álzanse co tí-
tulo das máis vendidas.

IVIONCAS BAKEI
Un cúmulo de casualidades 
fixo que Verónica Rodríguez 

Pereira estea na actualidade 
vendendo estas deliciosas em-
panadillas no hall do primeiro 
andar do centro comercial. Así, 
co apoio e a experiencia do seu 
irmán, Miguel, xefe de cociña 
do Parador de Baiona, nace este 
singular despacho de empana-
dillas. Un alimento familiar que 
ten un pé na tradición do país 
(como a de trigo Callobre con 
recheo de atún e ovo ou baca-
llau con pasas) e outro nos sabo-
res do mundo (como as opcións 
de polo thai ou de mole poblano), 
contribución baseada na expe-
riencia adquirida arredor do 
mundo. Existen opcións vega-
nas e tamén doces, con recheos 
de canela, mazá verde acarame-
lada ou plátano con chocolate, a 
favorita de Verónica.

IONENTE GAMINGI
Os tempos están cambiando, e 
as formas de ocio tamén. Iago 

Domínguez está á cabeza des-
te centro gaming no que hai 26 
ordenadores de alta gama, unha 
Nintendo Switch, unha Xbox 
One e dúas PlayStation 5 para 
gozar do mundo do videoxogo 
con máximos de calidade e con-
fort. Un equipamento custoso 
que, de non ser por estes espa-
zos, sería inaccesible para moita 
xente. Aquí poderás xogar a cal-
quera dos títulos de moda: Call 

of Duty, Counter-Strike, FIFA, 
Fortnite, League of Legends ou 
Valorant. O localcofrece un xei-
to distinto de achegarse ao vi-
deoxogo, un espazo físico onde 
coñecer outras persoas coas que 
compartir unha paixón cada vez 
máis popular e menos estigma-
tizada.

La Pepita 
lapepitaburgerbar.com  |  986 06 19 06
 La Pepita Burger Bar
 lapepitaburger

Vioncas Bake 
vioncasbake.es  |  644 54 49 03
 Vioncas Bake  |   vioncasbake_

Onente Gaming 
onente.com  |  986 17 55 44
 Onente Gaming
 onente_gaming

Vialia, estación local
Resulta lóxico que unha das meirandes obras da historia de Vigo levante polémicas e debates acalorados, 

tanto a nivel estético como ético; mais cómpre lembrar que entre as numerosas e poderosas multinacio-

nais, no interior deste xigante de formigón tamén se atopan comercios locais. Imos coñecer algúns deles.

TEXTO e fotos: Pablo VÁZQUEZ

https://www.lapepitaburgerbar.com/
https://www.vioncasbake.es/
https://onente.com
https://www.facebook.com/LaPepitaBurgerBar/
https://www.facebook.com/onente.gaming/
https://www.instagram.com/lapepitaburger/
https://www.instagram.com/onente_gaming/
https://www.facebook.com/vioncasbake/
https://www.instagram.com/vioncasbake_/


 escapadas 

Hai 48 anos que Milagros e Salim iniciaron 
un proxecto de vida en común. Orixinarios 
de Venezuela, o plano laboral deparoulles ata 
14 mudanzas en diferentes países de América 
Latina ata o 2016, cando aterraron por vez 
primeira en Galicia. Meses máis tarde, a mu-
danza foi definitiva. Querían rexentar unha 
pousada e, no municipio de Mondariz, ato-
paron unha casa rural. Tras meses de pre-
parativos, en xuño de 2019 reinauguraron 
iVinosobroso:i «A vida só é vida cando se 
comparte», e a iso se dedican Milagros e Salim; 
poñen á disposición dos hóspedes un lugar sen 
parangón: o seu propio lar. 1.600 m² de terreo 
nunha contorna privilexiada, a tan só 30 qui-
lómetros de Vigo. Conta unicamente con cin-
co dormitorios, cada un con entrada indepen-
dente, e os hóspedes poden levar consigo a súa 

mascota. A aposta pola ecoloxía e a sostibilida-
de é unha máxima do proxecto. A maxia pode 
sentirse nada máis cruzar a porta; impresiona 
a beleza do lugar, con patios, terrazas, leira, 
piscina, zona de descanso e relaxación, biblio-
teca, un horto ecolóxico... Con todo, o segre-
do do seu éxito é intanxible. O que diferencia 
esta casa doutra de turismo rural é o trato e o 
coidado posto en cada detalle. Quen se aloxa 
en Vinosobroso goza cada día dun almorzo 
caseiro, un bufete diferente e equilibrado, ela-
borado con produtos locais de temporada e 
preparado poucos minutos antes da chegada 
ao salón-comedor. Vinosobroso conta ade-
mais cunha pequena bodega onde degustar 
os mellores viños da zona e, por suposto, o 
«Milagroso»; un tinto novo, lixeiro e afroita-
do que Salim prepara coas uvas agroecolóxicas 
das cepas que visten varios recunchos da leira. 
Vinosobroso é un dos establecementos incluí-
dos na tarxeta turística #QuedamosEnGalicia, 
e durante este mes de Santos participa no 
15.º Outono Gastronómico impulsado por 
Turismo de Galicia. Ofrécese aos visitantes a 
posibilidade de acollerse a un dos seus plans: 
o Paquete Outono Gastronómico, a Fin de 
Semana Outono Gastronómico, ou a acti-
vidade Outono Plus –unha visita guiada aos 
viñedos dá Adega Rubén e un percorrido por 
puntos de interese na zona–. Cata todo o sabor 
de Mondariz.

A EXPERIENCIA 
DE DEIXARSE 
COIDAR

Redactora

 Guada GUERRA 

Camiño Saniñáns, 9, Vilasobroso, Mondariz
vinosobroso.com  |  reservas@vinosobroso.com
886 90 51 81 / 633 77 57 70  |   vinosoboroso

Fotos: Sara Alonso31OUt 2021 i
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Educadora infantil
 LOURDES TOMÉ 

Cando a un neno lle toca vivir de preto a morte 
dun ser querido, non entende moitas cousas 
e os adultos debemos dar respostas ás pre-
guntas que empezan a roldar nesa cabeci-
ña pequena. É importante explicar sempre a 
verdade, con delicadeza, utilizando palabras 
sinxelas e facer as pausas precisas para 
dar tempo a asimilar o que se lle conta. Cada 
pequeno reacciona de forma diferente ante 
a perda dun ser querido. Uns choran, moitos 
fan preguntas e outros case nin se inmutan. 
Pero calquera destas reaccións é normal e 
non está mal. Ás veces, os rapaces máis ca-
tivos, cústalles expresar o que senten, por 
iso é importante poñerlles nome ás emocións, 
preguntar como se senten, se están tristes, 
asustados ou mesmo contándolles como nos 
atopamos os adultos para empatizar con eles.

Contar a morte

Algo que nos pode axudar á hora de abordar 
este tema son os libros e os contos. Podemos 
recomendar o conto Para siempre, autoedita-
do por Camino García e inspirado no método 
Montessori, na liña da crianza respectuosa; 
ou El árbol de los recuerdos, da autora alemá 
Britta Teckentrup, editado por Nubeocho. Se 
o proceso de dó que estamos a pasar é o dun 
animal de compañía, podemos facernos cun 
exemplar de Yo siempre te querré, do tamén 
alemán Hans Wilhelm, editado por Juventud, 
onde un neno e mais un can que se criaron 
xuntos son os protagonistas. Na nosa lingua e 
de editoriais patrias, temos diversos contos 
como os da serie Os Minimortos, de Ledicia 
Costas (a partir dos 8 anos) ou Para onde 
imos cando desaparecemos, da autora por-
tuguesa Isabel Minhós Martins (dos 8 anos 
para abaixo), os dous editados por Xerais, ou 
A avoa e mais eu, do alemán Achim Bröger 
traducido por Amelia Rodríguez San Martín 
para Galaxia. Falar da morte non é doado, 
pero é a outra cara da vida, algo que debe-
mos afrontar. E se a literatura bota unha man, 
que mellor?

«Crear é matar a morte». 
Romain Rolland
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Na axenda de amovida.gal podes consultar estes e outros eventos para pequerrechos en Vigo .

GRAFISMOS 
CREATIVOS

Data e hora: sábado 27 e domingo 28 ás 18:00 // Lugar: Sala Ártika // Prezo: xe-
ral 10,00 €, anticipada 8,00 € // Idade recomendada: publico familiar // Duración: 
45 minutos.

Unha mañá, no que eles definen como territorio de seu, os 
habitantes dun lado atopan un balón. Non é un balón dos seus, 
non está feito do mesmo xeito, ten unha cor diferente e non 
ten marca, senón que vén do Outro Lado. Un muro que non 
separa, senón que xoga como eixo de simetría entrambos os 
dous lados: dous personaxes que se buscan, que xogan, que 
se necesitan e que comparten ilusións idénticas e medos pa-
rellos. Xa nos era moita hora de falar diso.

DEL OTRO LADO

Data e hora: domingo 21 ás 12:30 e 18:00 // Lugar: Auditorio Municipal // Prezo: 
5,00 € // Idade recomendada: a partir dos 3 anos.

Un espectáculo teatral de movemento 
para nenos e maiores. No escenario, 
un cubo de dous metros cadrados 
onde mora un par de personaxes a 
xogar, cantar, rir, pelexar... Un día 
caen na conta de que queren saír a 
correr o mundo enteiro. Esta obra fala 
sobre a amizade, a reclusión, a sepa-
ración e a aventura de crecer.

Neste libro educativo di-
rixido a profesores, educa-
dores, familias, centros de 
lecer e maiores... se amosan 
30 propostas lúdicas para 
desenrolar a tarefa de es-
cribir co obxectivo principal 
de promover o movemento e 
desenvolvemento de todos 
os músculos que serán par-
te do proceso de escritura, 
desde os dedos ata o ombro. 
Son actividades lúdicas e 
atractivas.

Sesión de contacontos ba-
seada en libros da editorial 
Kalandraka dinamizada po-
las migallas teatrais que es-
palla un tándem moi divertido 
que forman Bea Campos e 
Manuel Pombal, un matrimo-
nio rato que ten moito conto!

Data e hora: venres 12 ás 18:00 // 
Lugar: Libraría Libros para Soñar // 
Prezo: gratis // Idade recomenda-
da: a partir dos 3 anos // Inscrición: 
lps@kalandraka.com

Data e hora: sábado 13 ás 12.00 // 
Lugar: Sede da Deputación Provincial 
de Pontevedra // Prezo: gratis // Idade 
recomendada: para todos os públicos.

Data e hora: sábado 13 ás 12:00 // Lugar: Biblioteca Juan Compañel // Prezo: 
gratuíto // Idade recomendada: a partir dos 4 anos // Duración: 60 minutos // 
Inscrición: chamando aos teléfonos 886 12 04 40 e 886 12 04 45.

Obradoiro centrado na biografía de Isabel Zendal e Ánxeles 
Alvariño no que, coa realización de varios experimentos cien-
tíficos, se abordan conceptos de microbioloxía e inmunoloxía 
desde un enfoque cómico e teatral.

ISABEL ZENDAL E ÁNXELES ALVARIÑO

CUBO

Foto: Vanessa Rabade

OS RATIÑOS 
CONTEIROS
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Parabéns 
para ti…
O aniversario dos fillos é unha ocasión moi 
especial, pois nesta data querida procura-
mos moitas felicidades esperando que os 
pequerrechos lembren a xornada con cariño 
e emoción. Por tal motivo, hai veces en que 
buscar un lugar axeitado para a celebración 
non é unha tarefa doada. Se consultamos cun 
experto en educación sobre os mellores lu-
gares para celebrar festas infantís, dirá que 
o mellor será un lugar para aprender xogan-
do. Nesta ocasión, preguntámoslles aos pais 
cal é o mellor lugar para celebrar os aniver-
sarios da cativada.

Un centro especializado e recomendado en 
festas infantís é IPARKMON,I que conta con 
dous locais na nosa cidade (Doutor Corbal, 
15 e Afonso X o Sabio, 3). Neste territorio hai 
posibilidades de diversión a mancheas: tobo-
gáns, camas elásticas e piscinas de bólas…
Ademais, aquí ofrécese a opción de celebrar 
aniversarios-obradoiro onde á única péga e 
decantarnos por cal escoller: reciclaxe, xar-
dinería, pintura, plastilina, chocolate, esta-
cionais… Cal escolles ti?

Con características similares, temos ILAI 
IJUNGLA,I no concello de Mos (Costa 
Faquiña, 18), onde os nosos expertos en ani-
versarios infantís, destacan a cafetería con 
zona parque de xogos para meniños de ata 
3 anos de idade e xogos adaptados para a 
mobilidade reducida. A maiores das instala-
cións, con zona de jumping, pista deportiva e 
discoteca para a rapazada dos 3 aos 12 anos 
de idade.

Seguimos o repaso cunhas expertas en ani-
mación: as tres responsables de ITRASNOSI 
(Barcelona, 80). Este equipo leva case dúas 
décadas creando sorrisos. Acolle cachafe-
llos de entre os 3 e os 12 anos. Entre outros 
espazos, conta con canastra, miniteatro e 

zona creativa. Súmanse aos seus servizos 
as actividades e obradoiros de tarde, as ani-
macións a domicilio ou o servizo conciliador 
para os máis madrugadores.

Non podía quedar fóra desta selección de 
favoritos o centro ITATARINAI (Camilo 
Veiga, 28) que está, nas palabras dos seus 
responsables, pensado para os nenos. Neste 
espazo, as celebracións son sempre temá-
ticas: piratas á procura do tesouro que hai 
por descubrir, princesas guerreiras, super-
heroes en acción ou os hawaianos máis fes-
teiros. O local decórase de acordo coa temá-
tica escollida e os pequenos protagonistas 
son maquillados e disfrazados ao xeito. Para 
idades comprendidas entre os 2 e os 12 anos, 
tamén se dispón de servizo a domicilio.

Algo que une todos estes locais é que abran-
guen opcións para todos os gustos e petos. O 
aniversario non só significa ter un ano máis, 
senón celebrar o día no que os nosos cativos 
chegaron a este mundo para nos cambiar a 
vida. Por moitos anos!
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 TENDENCIAS 

Correctora literaria 

e redactora de contidos

 ESTELA GÓMEZ 

ARTE AO OMBRO

Con moito traballo e bo facer, ao final tivo 
a oportunidade de formarse e crecer profe-
sionalmente en cidades como Buenos Aires 
ou Berlín, ampliando así a visión do noso e 
dándolle unha perspectiva máis aberta, cos-
mopolita e comprometida con movementos 
sociais, como o feminismo. Foi en 2018, dun 
xeito natural, cando a marca xurdiu de forma 
modesta, botando a andar en Instagram (@
saravalcarcel_) e medrando pouco a pouco.

O nome da marca dá certas pistas sobre o 
que atopamos neste lugar privilexiado do 
galiñeiro: liberdade, imaxinación e mun-
do onírico. Os pés ben afastados da terra 
no tocante ás liñas coloridas e sinuosas dos 
deseños, pero sempre ben chantados cando 
se trata de defender a sostibilidade e mais 
a slow fashion. Sara cre no made in Galicia 
e opta por producións pequenas pintadas á 
man con moito mimo. Entre os numerosos 
produtos do catálogo, dámos coa bolsa fei-
ta en serigrafía «Pensamento», un pequeno 
conto sobre os antollos da mente; a bolsa 
pintada á man, «Ollos», que supón unha mi-
rada ao que somos e ao que nos rodea; ou 
a bolsa «Volver», cun colorido salvaxe que 
brilla na escuridade para que non nos per-
damos no camiño cara á normalidade, agora 
que parece que xa falta pouco.

Para saber máis sobre Noaltodopoleiro e levar 
un anaco de arte ao ombro, podemos falar 
con Sara a través da súa conta de Instagram 
ou visitar a web noaltodopoleiro.tumblr.com. 
Soñemos desde o máis alto!

No centro do universo creativo da estra-
dense Sara Valcárcel está Galicia, a súa 
gran inspiración. Tradición e modernidade 
únense nos seus deseños orixinais plasma-
dos nas bolsas de tea, postais e láminas da 
marca iNoaltodopoleiro,i coa que nos 
achega personaxes da cultura galega, como o 
escritor Valle-Inclán, ou paisaxes máxicas, 
coma a que preside a Catedral de Santiago.

Tras estudar Comunicación Audiovisual e 
especializarse en dirección de arte publici-
taria, Sara decidiu facer o niño no mundo 
da ilustración e o deseño, que lle ocuparon 
o tempo libre desde ben cativeira e nos que 
se foi formando de modo case autodidacta. 
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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

BURN, WITCH, BURN!

iRebeca Lari
 rebecalart
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