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 O peso do xuízo alleo 

Tes dereito a comer sen 
culpa

Tes dereito a 
priorizarte

Tes dereito a amar 
e respectar o teu corpo

Tes dereito a sentir 
pracer



https://amovida.gal/coworking-en-vigo/


 Ligazóns 
Para máis información, preme nas liga-

zóns dos termos subliñados en vermello.

 SUMARIO 
Cada elemento do sumario leva á súa páxi-

na correspondente.

 botóns 
Localizados nos bordos das páxinas, pre-

me os botóns para ampliar a información, 

comprar entradas, ver contido audiovi-

sual, volver ao sumario…

 barra superior 
Sempre vas poder volver ao inicio dun 

contido de varias páxinas premendo na 

barra superior.

 Zonas interactivas 
Navega polas páxinas na procura das zo-

nas interactivas (fotografías, biografías 

dos colaboradores, páxinas web, iconas de 

redes sociais, logotipos…).

navega pola revista interactiva
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editorial

Partindo da base de que non hai dúas 
persoas iguais, pódese concluír facil-
mente que tampouco hai dous corpos 
tales. Ao pouco de abandonarmos a 
matriz, empezamos a asumir un mo-
delo de físico; cal é o noso peso ideal 
ou ou o talle que debemos gastar. A 
transformación propia da adoles-
cencia lévanos a que decote non nos 
recoñezamos: acne, cadeiras ensan-
chadas, uns peitos de cuxo tamaño 
non estamos conformes… todo o 
que saia do estándar vale para nos 
estigmatizar. Fariamos case calque-
ra cousa para disimular ou mudar 
tales «imperfeccións» antes de vivir 
cun sentimento de vergonza, case de 
culpa, que nalgúns casos acaba deri-
vando en trastornos alimentarios ou 
psicolóxicos. E todo por ser como 
somos. Se queremos rachar con 
esta auténtica pandemia, temos que 
aprender a aceptarnos dentro de nós. 
Unicamente así aceptaremos tamén 
os demais, cedéndolle o paso ás novas 
xeracións, para que sexan MÁIS LI-
BRES E MÁIS FELICES.



ollo ao dato

ARRIBAMOS EN BAIONA, emulando 
os tripulantes da carabela «Pinta» hai máis 
de medio século, a través do servizo da na-
vieira Mar de Ons que une o noso porto 
co da cidade baionesa na primeira fin de 
semana do mes. A Festa da Arribada pro-
mete reunir moita xente arredor do mer-
cado medieval e as múltiples actividades 
programadas do venres 3 ao domingo 5.

CO GALLO DO 8-M, as rúas vólvense 
encher de violeta e, como vén sendo habi-
tual, durante  a oitava xornada marceliña 
non programamos ningunha publicación 
na web nin nas redes sociais deste medio. 
Vémonos na rúa!

GRAZAS AO LABOR de investigación 
coordinado polo cineasta Pepe Coira, o 
sábado 25 estréase no Teatro Afundación 
Canto de emigración, a reconstrución do tí-
tulo da ópera prima do director ourensán  
Antonio Román, prohibido pouco des-
pois da estrea en 1934. A Orquestra Clásica 
de Vigo interpreta en directo a banda so-
nora do filme, que se puido recuperar de 
forma íntegra.

EFEMÉRIDE

O 27 de marzo de 1948 inaugurouse o 
Teatro Cine Fraga coa estrea orixinal 
da película Botón de áncora, dirixida polo 
coruñés Ramón Torrado e produci-
da e distribuída polo vigués Cesáreo 

González á fronte de Suevia Films. 
Marcaría o inicio dunha época que rema-
taría o 28 de xuño de 2001. O proxecto 
de rehabilitación continúa á espera neste 
75.º aniversario.
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https://entradas.ataquilla.com/ventaentradas/es/otras-musicas/teatro-afundacion-vigo-auditorio/15307--orquesta-clasica-de-vigo-canto-de-emigracion.html?a=1


VIGUesa DO MES
TEXTO: Tamara NOVOA fotoS: PABLO VÁZQUEZ

Isabel Blanco-Rivas

máis e un día presentóuseme no despacho 
unha muller, díxome que era editora, que 
viña de Madrid e que sabía que eu escribía. 
Foi ela, Marisa Barrelo, a persoa que me 
animou a publicar un libro con todo aquilo 
que eu levaba escrito.

Ese primeiro libro é un conxunto de 

relatos que teñen como nexo común 

a desigualdade; a xustiza social é un 

tema recorrente na túa literatura, su-

poño que vén de oficio.

Si, cando decidín ser avogada tiña claro 
que quería combater a desigualdade, em-
pezando pola máis básica, que é a desigual-
dade entre homes e mulleres. Ponme moi 
nerviosa a inxustiza cando provoca a im-
potencia do ser humano para saír dunha 
determinada situación.

Ata o de agora coñecíaseche polo re-

lato curto, pero no teu último libro, 

Bambú, experimentaches un novo 

formato que ti mesma denominas «ar-

tefacto».

Para min, Bambú non deixa de ser un relato 
curto. É prosa poética, pero non deixa de 
ser un relato. Nace da lectura de La belleza 

del marido, de Anne Carson. Foi ler ese 
libro e non poder parar de escribir; está 
inspirado nese xeito de narrar.

NAS FACETAS DE AVOGADA e es-

critora, a defensa dos dereitos da muller está 

moi presente para Isabel Blanco-Rivas (Vigo, 

1962). A finais do ano pasado publicou Bambú 

(Belagua Ediciones), un libro entre a prosa 

e a poesía que nos leva tras os muros dunha 

casa onde impera a violencia. Aínda que ex-

tremadamente amable e educada, é firme en 

argumentos e válese da retranca para gañar en 

dialéctica.

Es avogada de profesión e publicaches 

o primeiro libro no ano 2012; que te le-

vou á escritura?

Non podo deixar de escribir, non é unha 
cuestión de vontade. De pequena, antes de 
saber escribir, collía papel e bolígrafo e fa-
cía que escribía, logo dobraba eses papeis 
e metíaos nun xerro que tiña na casa e, 
coma se fosen cartas, mandábaas ata onde 
a imaxinación chegase. Sempre fun unha 
nena cunha imaxinación desbordante e iso 
o tiña que canalizar dalgunha maneira.

Como xurdiu a publicación desa pri-

meira obra, Historias de almas inquietas?

Cando tiven que estar na casa un tempo 
por razóns de saúde, presenteime a un con-
curso de relatos en galego e gañei. O pro-
pio xurado dese certame animoume a se-
guir escribindo. Gañei un par de concursos 

Avogada e escritora

«A LEXISLACIÓN AVANZOU 
MOITO MÁIS QUE A SOCIEDADE»
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Así che xorden as ideas sobre que es-

cribir?

A literatura está en todas as partes. Eu 
simplemente conto unha historia que po-
dería contar calquera, pero escribo á miña 
maneira. A idea pode partir de imaxes, en 
conversas que escoito no autobús ou no 
centro de saúde… Hai frases con tanta car-
ga literaria que, despois de oílas, escríboas 
ao chegar á casa e déixoas repousar ata que 
sei o que quero contar con elas.

A violencia contra a muller é o tema 

central de Bambú. Pola traxectoria que 

tes na avogacía, levarás escoitado moi-

tos testemuños que te validarían para 

escribilo.

Fun avogada da primeira Casa da Muller 
que se abriu en Vigo en 1990, durante os 
primeiros oito anos. Logo estiven tra-
ballando nos centros de Información da 
Muller de Mos e de Ponteareas. Durante 
ese tempo debín de escoitar tres, catro, ou 
cinco mil mulleres diferentes, pero sempre 
contando o mesmo. Nos casos de violencia 
contra as mulleres no ámbito familiar, nas 
casas vívese a sensación de terror que eu 
quixen recrear en Bambú. Unha sensación 
de afogamento, sen a necesidade sequera 
de que estea presente o agresor, que inten-
to transmitir sen contar a labazada.

Ti, que estás moi familiarizada co tema 

por todo o que acabas de explicar, pen-

sas que levamos avanzado algo?

Avanzamos como sociedade porque a le-
xislación avanzou moitísimo. O século xix 

foi probablemente o máis misóxino dos 
últimos cinco séculos. En España, no sécu-
lo xx, a partir de 1976, dáse un salto enor-
me. Na época de José Luis Rodríguez 

Zapatero, sobre todo no primeiro man-
dato, promulgáronse leis moi importan-
tes. Que as cabezas da sociedade en que 
vivimos avancen igual, non o creo. É im-
perativo que se eduque en igualdade. Se 
seguimos educando en que polo feito de 
ser home, branco, heterosexual, occiden-
tal es mellor que calquera outra persoa, 
mala cousa. Coas masculinidades tóxicas e 
violentas a muller segue a ser un obxecto 
sexual, seguen habendo mulleres masa-
cradas e violadas. Se noutro eido calquera 
morrese alguén unha vez á semana, como 
acontece coas mulleres asasinadas, pre-
gúntome que pasaría. Imaxina que cada 
semana morrese un médico ou un opera-
rio de Citroën. Que ocorrería? A misoxi-
nia está tan integrada que seguimos sen 
darlle a importancia que ten.

Despois daquelas manifestacións mul-

titudinarias que vivimos antes da pan-

demia de 2020, o feminismo chega máis 

dividido a este 8-M, non che parece?

Esta cuarta onda do feminismo consegue 
que moitos grupos políticos que de por si 
non son feministas leven, por interese, a 
bandeira do feminismo. Iso leva a que os 
partidos de dereita e ultradereita teñan que 
facer moita máis forza para intentar parali-
zalo. Mentres estes partidos non gobernen, 
non me preocupan. No momento en que 
gañasen poder político, poderían derogar 
leis, derogar axudas iso si que sería terrible.

Estamos a ver moitas diferenzas entre 

os socios do Goberno central en mate-

ria de igualdade, a pesar de estar for-

mado por formacións progresistas.

Eu, que me formei nun feminismo occi-
dental, burgués e heterosexual, teño que 

«Intento recrear a sensación 
de afogamento sen contar 

a labazada»
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«Cada vez que queremos facer 
algo sen eles, enfádanse»

Entón participarás na manifestación 

do 8-M?

Sempre participei, para min é un momen-
to emocionante e é o lugar no que teño que 
estar.

En 2021 publicaches Galegas na ciencia e 

no 2022, Galegas nas artes. Cal é a impor-

tancia destes dous libros?

Por regra xeral, as mulleres estamos invi-
sibilizadas, obviadas, omitidas… Nos mun-
dos da ciencia e das artes non constamos, 
nos libros de texto non aparecemos. Na 
ciencia aparece Marie Curie e nas artes 
está Frida Kahlo e para de contar. Xa que 
non había libros en que aparecesen esoutras 
mulleres de importancia, pareceume xusto 
facelos eu. Estou moi a favor das bibliotecas 
de mulleres, cousa que é moi cuestionada, 
pero eu sempre respondo que de homes xa 
están todas as demais. Cada vez que quere-
mos facer algo sen eles, enfádanse. As cotas 
son absolutamente necesarias; quen ten os 
privilexios é moi difícil que os solte.

Seleccionaches vinte e unha científicas 

e vinte artistas. Como as escolliches?

Fixen unha listaxe seguindo varios crite-
rios. Primeiro, que fosen galegas ou que 
desenvolvesen a súa profesión en Galicia. 
Segundo, que as máis recentes nacesen a 
mediados do século xx, pois a partir dos 
anos sesenta xa puidemos acudir á univer-
sidade. Por último, quería que fosen pio-
neiras en algo. É unha honra para min ver 
eses libros nas bibliotecas, nas librerías e 
nas aulas, penso que por vez primeira as 
súas historias están reflectidas.

recoñecer que hai movementos feministas 
cos que non coincido en moitas cousas. 
Teño unha filla de 30 anos coa que moitas 
veces discrepo, pero á que sempre lle digo 
que coincidimos no básico. Penso que hai 
que escoitar, e non nos estamos escoitando 
entre nosoutras. Estamos nun momento 
complicado, pero eu son optimista; escoito 
a Rita Segato e creo que se alguén pensa 
pensa e fala como o fai ela, é posible que as 
demais tamén o fagamos.

10 i MARZO 2023
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GRAFFITI

VIGO, CIDADE DE COR: 
TREMZERONER
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TREMZERONER, que quixo home-
naxear os tranvías como mellor sabe: 
pintando na rúa. Isto acadouno grazas a 
ser o gañador da terceira Batalla Mural 
do programa municipal «Vigo, cidade de 
cor», organizada en 2021 dentro das IV 
Xornadas de Arte Urbana, obtendo como 
premio a disposición dunha medianei-
ra para pintar. Este francés asentado en 
Gondomar tiña claro o que quería facer, 

polo que non quedaba máis que 
poñerse ao choio para reivindicar 
un medio de transporte icónico 
e sostible, venerado en cidades 
como Lisboa, Milán ou Xenebra, 
namentres que aquí foi desterrado 
polo arrouto dun alcalde durante o 
período franquista.

31 de decembro de 1968: a cidade prepárase 
para o Aninovo, ao tempo que os tranvías 
que transitaron o solo urbano durante 54 
anos se despiden nunha derradeira viaxe 
camiño das cocheiras situadas na avenida 
da Florida. O alcalde Rafael Portanet 
decidiu que esas emblemáticas carruaxes, 
noutrora símbolo de tempos modernos, 
eran cousa do pasado e que o futuro estaba 
nos autobuses. De non ser por tal arrou-
tada, quen sabe se a día de hoxe 
non seguiriamos desfrutando dos 
marabillosos tranvías eléctricos de 
Vigo, que tan emblemáticos foron 
no seu tempo?

Esa mesma dúbida debeu de 
roldar polo caletre do artista 

Fotógrafo documental 

e xestor cultural

JUAN TEIXEira

O mural está pintado á altura do número 8 da Primeira Travesía de Barreiro

https://www.girandoporsalas.com/conciertos/
https://goo.gl/maps/1gRy5srhPeBvyYK1A
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NOSOUTRAS, 
A METADE DO CEO

Encarna Álvarez, Marta Alfageme, Pili 
Carrera, Susana Pérez ou Maribel Tato. 
Científicas como Carmela Porteiro. 
Activistas como Carmen Rodal. 
Xornalistas como Pilar Comesaña, Ana 
Guantes, Magis Iglesias, Rosa Martínez, 
Ana Fuentes, Irene Bascoy, Lara Graña 
ou Noelia Otero. Políticas como Carmen 
Avendaño, María Arán, Corina Porro, 
Carme Adán, Maite Fernández, Ana 
Gandón, Isaura Abelairas, María Xosé 
Caride, Elena Espinosa, Teresa Egerique, 
Yolanda Aguiar, Olaia Fernández, Patricia 
Calviño, Leticia Gallego ou Carmela 
Silva. 

Actrices como Dorotea Bárcena, María 
Costas ou Uxía Blanco. As profesoras 
Mercedes Oliveira, Carmen G. Mateo, 
Amada Traba, Águeda Gómez, Luisa 
Abad ou Iolanda Galanes. Na músi-
ca, Xulia Feixóo, Lucía Martínez, Aid, 
Sanny, Mónica de Nut, Alba María, ou Su 
Garrido. Artistas plásticas como Menchu 
Lamas, Berta Cáccamo, Almudena 
Fernández, Tamara Baz, Carola Carrot 
ou audiovisuais como Carme Nogueira, 
Sara Traba, Andreia Costas. As escrito-
ras Xela Arias, Begoña Caamaño, Dolores 
Vilavedra, Xina Vega, Inma López Silva, 

María Lado ou Ledicia Costas…

E tantos milleiros de mulleres 
anónimas de calquera idade e 
condición que na esfera pública 
e na privada construíron e cons-
trúen unha sociedade mellor e 
máis xusta. Sen todas nós, o ceo 
vigués estaría incompleto.

As viguesas temos un notable papel cívi-
co. A finais do século xix viviu entre nós 
Concepción Arenal, penalista de sona 
mundial e visionaria da muller do por-
vir. Nos anos 20 do século xx, Olimpia 
Valencia sería a primeira médica galega, 
ao tempo que milleiros de viguesas tra-
ballaban na conserva, sindicadas e lidera-
das por María Araúxo, «a Guerrilleira», 
represaliada na guerra civil, como tamén 
Rosario Hernández e Urania Mella.

Durante a longa noite xermolaron na 
cultura escritoras como María Xosé 
Queizán, Xohana Torres e María do 
Carme Kruckemberg. Mary Quintero, fo-
tógrafa. Pintoras como Mercedes Ruibal 
ou Puri del Palacio. Carmen Parada, 
Avelina García, Begoña Moa, xornalis-
tas. Marita Vázquez de la Cruz, Teruca 
Conde Pumpido, Elvira Landín, xuristas. 
Anovadoras da docencia como Antía Cal 
e Tata Viñas. Carmen Segurana, Victoria 
Quivén, Margarita Rodríguez, Helena 
R. Giráldez, sindicalistas. Feministas 
como Lola Galovart ou Malós Cabrera, 
na Asociación Galega da Muller, da que 
resultaría a revista Andaina, e de novo 
Queizán promovendo as Feministas 
Independentes Galegas e a revista Festa 
da palabra silenciada.

Xa nos 80, Mertxe Inza, Ana 
Míguez, Celia Miralles, Corona 
Rodríguez ou Nieves Ibarra, 
desde Alecrín, avaliaban a 
axenda que aplicamos na pri-
meira Concellería da Muller. 
Empresarias como Mara Costas, 

HISTORIA DUNHA CIDADE

Xornalista, política 

e escritora 

María Xosé 
PORTEIRO 



https://www.augustasanxenxo.com/ecowellnessresort/


REPORTAXE
TEXTO E FOTOS: Pablo VÁZQUEZ

Evasión florecente 
Código Oculto

Elisabet Bayer e Borja Fernández ato-
paron unha alternativa laboral nos escape 

rooms en 2019. Despois dunha larga traxec-
toria no sector do ocio, decidiron apostar 
por esta nova alternativa lúdica emerxen-
te. Tres son as salas de creación propia das 
que debemos saír en menos dunha hora: 
«El joyero de la abuela», unha proposta 
de misterio ambientada nunha residencia; 
«La fábrica de chuches», con temática de 
fantasía, que propón adentrarse nun mun-
do moi doce; e «Gulag, la prisión», un cár-
cere soviético que sufriu de preto a explo-
sión dun reactor nuclear. Ambos socios xa 
están a traballar en novos proxectos para 
poder traer novidades moi pronto.

COMO OS PASATEMPOS LÚDICOS 
son para todos os públicos, propoñemos 
sete plans de ocio orixinais para escapar da 
rutina, escalar en diversión e desconectar 
xogando.

Área 60

Alberto Rivadulla decidiu deixar a hosta-
lería tras descubrir o mundo dos escape rooms 
nunha despedida de solteiro e, tras abrir un 
centro de escape de seu en Pontevedra hai 
un lustro, abriu unha sucursal na nosa cida-
de hai uns meses. O espazo conta con dúas 
salas: «Offline» e «Sherlock se viste de ne-
gro»; a idea para é ir cambiando unha delas 
e mellorar a outra asemade, creando unha 
oferta de inmersión máis atractiva. A em-
presa tamén ofrece prácticas en exteriores 
e incide na ludificación, é dicir, en achegar 
contidos didácticos a través do xogo. Con 
esta idea, hai pouco que se deseñou unha 
proba sobre a equidade de xénero chamada 
«Escapa da desigualdade».

Rúa de Barcelona, 49  |  698 16 93 48 
area60.es  |  contacta@area60.es  |  @area60vigo

Estrada Vella de Madrid 74, baixo  |  633 45 19 40 
codigooculto.es  |  @codigoocultoescape
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Avenida de Ricardo Mella, 123  |  666 16 23 36 
mapacheclimbing.com  |  @mapacheclimbing

Rúa da Vía Norte, 24  |  623 01 35 44 
mazvigosl@gmail.com  |  @mazingervigo

Mapache Climbing

Tras máis de 15 anos gabeando polo mun-
do, Raúl Refojos decidiu volver á casa. Ao 
ver que o monte Galiñeiro estaba cheo de 
xente e que a escalada deportiva ía formar 
parte dos Xogos Olímpicos de 2020, non 
dubidou en abrir un rocódromo á beira da 
xunqueira do Lagares. O emprendendor 
percibe o entusiasmo da clientela á hora de 
ascender por uns muros que acollen prin-
cipiantes e veteranos. Ademais do boulder 

de 4,5 metros de altura, que cada semana 
cambia de bloques, o espazo conta cun 
ximnasio especializado nesta modalidade 
deportiva. O ideal para entrar con bo pé 
nesta disciplina é facelo a través do bautis-
mo, unha clase dunha hora cun monitor, 
proseguindo cos cursos de iniciación que 
afondan durante dúas xornadas na técnica 
e na colocación do corpo.

Mazinger

Hai case dúas décadas que tres amigos de-
cidiron alugar un local de Torrecedeira 
habilitado para botar partidas de cartas 
como Magic: The Gathering ou xogos de 
mesa como Warhammer. A comunidade 
foi medrando cada vez máis, trasladándose 
primeiro á rúa de Zamora e, desde hai uns 
meses, á Vía Norte, nun local luminoso si-
tuado perante o Centro Comercial Vialia. 
O interior é un paraíso friqui: cómic, 
manga, figuras, xogos de mesa… e, sobre 
todo, cartas. Carolina Figueroa, unha 
das dependentas, cóntanos que a tenda os-
tenta o máis grande número de existencias 
de cartas soltas de Magic en toda Europa; 
non en balde, estamos ante o centro de 
referencia na cidade para os afeccionados 
a esta competición. Ademais das partidas, 
aquí alúganse xogos de mesa e ofértanse 
obradoiros de ilustración, presentacións e 
sinaturas de cómics.
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https://mapacheclimbing.com/
https://www.instagram.com/mapacheclimbing/
mailto:mazvigosl%40gmail.com?subject=
https://www.instagram.com/mazingervigo/


Mg12

En 2021, Laura Gómez e Alfredo Lago 

abriron o rocódromo máis grande da pro-
vincia. As instalacións contan con máis de 
300 metros cadrados de paredes de esca-
lada con 70 vías de sete niveis de dificul-
tade e mais un espazo de adestramento de 
90 metros cadrados. As vías reequípanse  
semanalmente, polo que sempre dispo-
ñemos de tramos novos para practicar. 
Alén do deporte profesional, Alfredo ve a 
escalada como un modo de adestramento 
divertido e moi completo. Forza, elasti-
cidade e coordinación van da man nunha 
disciplina que tamén é beneficiosa a nivel 
psicolóxico, pois favorece a concentración 
e a autosuperación nun lugar no que reina 
o bo ambiente.

Puro Delirio

Gastronomía e diversión son as premisas 
deste local da zona vella comandado polos 
irmáns Carlos e Paula Puga desde 2021. 
Estamos ante un concepto anovador para 
entender a hostalería; cada mes a decora-
ción do establecemento cambia de xeito 
radical e cada semana prográmanse dife-
rentes actividades. Os dous eventos estrela 
nestes momentos son os escape rooms te-
máticos dos xoves, con probas que varían 
cada semana. Tamén están as comidas ás 
cegas dos domingos, onde o plan consis-
te en tratar de adiviñar os ingredientes 
de pratos e bebidas misteriosos nunha 
experiencia guiada. Para a decoración 
deste mes, os irmáns Puga inspiráronse 
na Reconquista e en Carolo, o mariñeiro 
fusilado polas tropas francesas na Porta da 
Gamboa o 28 de marzo de 1809.

Polígono Industrial do Rebullón, 72 (Mos) 
600 36 98 66  |  mg12.es  |  @mg12.escalada

Rúa de Teófilo Llorente, 43  |  986 04 65 36 
purodeliriovigo@gmail.com  |  @purodeliriovigo
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https://mg12.es/
https://www.instagram.com/mg12.escalada/
mailto:purodeliriovigo%40gmail.com?subject=
https://www.instagram.com/purodeliriovigo/


Rúa do Escultor Gregorio Fernández, 2  |  604 05 06 56 
wiccaescaperoom.com  |  @thewiccagames

DESDE O REFUXIO

The Wicca Games

Despois de percorrer España ao largo e 
longo de diferentes escape rooms, Sergio 

Domínguez e Brais González —calculan 
que fixeron máis de 60 cada un—, no verán 
de 2021 abriron o seu propio negocio para 
lle dar cabida á paixón que os une, un xogo 
de escape ben preto do Centro Comercial 
Vialia, co obxectivo de traer á nosa cidade 
todo o que aprenderon como xogadores 
fóra de Galicia. O uso da tecnoloxía está 
moi presente nas premisas que manexan, 
tanto en «La cabaña de la bruja» como en 
«Ladrones del Grimorio», as salas que dis-
poñen agora mesmo. A primeira é unha 
experiencia non lineal cun toque de humor 
na que se busca que os participantes pen-
sen que están a facer maxia, namentres que 
a segunda é de carácter lineal e moito máis 
frenética, cunha proba atrás doutra.

Entidade: Os Biosbardos
Teléfono: 600 35 68 91
Enderezo electrónico:

protectoraosbiosbardos@gmail.com
@protectorabiosbardos

Esta preciosa gata ten que dar cun fogar 
definitivo, un lugar onde dar e recibir tan-
tos mecos como é capaz de levar dentro. 
Actualmente reside nunha casa de acollida 
canda outro gato e un can e, aínda que a 
convivencia é boa, a nosa felina é moi tí-
mida e ten algún problema de saúde deri-
vado do estrés que lle produce a conviven-
cia; precisa dun lar de seu. O último que se 

perde, máis aínda cando se teñen 
sete vidas, é a esperanza.

CHISPITA

Experta 

en redes sociais

Irene GARRIDO
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https://wiccaescaperoom.com/
https://www.instagram.com/thewiccagames/
mailto:protectoraosbiosbardos%40gmail.com?subject=
https://www.instagram.com/protectorabiosbardos/


OUTRAS MOVIDAS
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Ás 20:00 h // Desde 10,00 €

Co gallo do 30.º aniversario, os actores Evaristo 

Calvo e Víctor Mosqueira emprenden o seu 
proceso creativo máis arriscado e experimental. 
O espectáculo «Pirolíticos» é esencialmente unha 
guía para orientar o público sobre as novas mascu-
linidades de sempre e conseguir, no caso dos ho-
mes, unha correcta pirólise en dez pasos sinxelos.

 Venres 10 a domingo 12  
 Mofa e Befa  
 Sala Ártika 

Ás 19:00 h // 12,00 €

A Orquestra Barroca Vigo 430 (OV430) acompaña 
a Sergey Malov, un virtuoso e polifacético músi-
co de San Petersburgo, que toca viola, violín, vio-
lín barroco e violonchelo de brazo. Un repertorio 
que chega da música barroca antiga ata Johann 

Sebastian Bach.

A asociación cultural e folclórica O Fiadeiro ce-
lebra un cuarto de século, e faino cun espectáculo 
de música, baile e vídeo que supón unha viaxe de 
ida e volta entre as diferentes xeracións que foron 
fiando e enfiando neste grupo de baile tradicional.

 Domingo 5  
 Sergey Malov  
 e Orquestra V430  
 Auditorio Martín Codax 

Ás 18:30 h // 10,00 €

 Domingo 12  
 25 anos fiando  
 Teatro Afundación 
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https://vigo430.com/multiples-resonancias/
https://entradas.ataquilla.com/ventaentradas/es/varios/teatro-afundacion-vigo/15167--o-fiadeiro-presenta-25-anos-fiando.html
https://www.artikavigo.com/mofa-e-befa-piroliticos_ev4923.html
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Tras o éxito dunha xira de presentación que con-
gregou unha audiencia 30.000 persoas que atei-
gou auditorios e teatros galegos, Carlos Blanco 
e Xosé A. Touriñán arrincan unha nova volta 
polos escenarios de Galicia. Neste espectáculo, os 
dous cómicos analizan o país e os paisanos pescu-
dando saber por que somos como somos.

 Venres 17 e sábado 18  
 Somos Criminais 3  
 Teatro Afundación 

Venres, ás 20:30 h; sábado, ás 18:00 h e ás 20:30 h 
Desde 12,00 €

Auditorio Mar de Vigo
Av. da Beiramar, 59  |  teuticket.com
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Nunha ducia de anos de historia, esta 
banda tributo a Coldplay leva máis de 
mil concertos nunha maleta que leva via-
xado por todo o mundo.

 Venres 3 
 Coldplace 

Ás 21:00 h // Desde 28,00 €

Adaptación oficial da terceira entrega 
cinematográfica das aventuras de Tadeo 
Jones, La tabla esmeralda, con voces en di-
recto e unha posta en escena totalmente 
innovadora a través de video mapping.

 Sábado 11 
 Tadeo Jones. El musical 

Ás 17:00 h // Desde 18,00 €

Primeira visita a Galicia da artista que 
con este Organique Tour presenta o sex-
to álbum da súa carreira, Isa, publicado a 
finais de 2021.

 Domingo 19 
 Zaz 

Ás 20:30 h // Desde 26,00 €

BPM: batimentos por minuto é o título 
do traballo discográfico do portugués 
Salvador Sobral, cuxo corazón conti-
núa bombeando música con sentimento, 
cousa que demostra nesta xira na que sobe 
ao escenario acompañado por un cuarte-
to de músicos: Max Agnas, ao piano; 
André Rosinha, ao contrabaixo; Bruno 

Pedroso, á batería; e André Santos á 
guitarra.

 Sábado 25 
 Salvador Sobral 

Ás 21:00 h // Desde 20,00 €

https://entradas.ataquilla.com/ventaentradas/es/humor/teatro-afundacion-vigo/15186--somos-criminais-3.html
https://www.teuticket.com/es/ver/salvador-sobral
https://www.teuticket.com/es
https://www.teuticket.com/es/ver/tadeo-jones
https://www.teuticket.com/es/ver/coldplace
https://www.teuticket.com/es/ver/zaz
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IMPERDIBLES

Troco e venda de roupa de segunda man 
nunha feira na que se quere incentivar a 
economía circular. No evento tamén parti-
cipan artistas locais dedicados ao deseño, á 
ilustración e á artesanía.

 Mercado reciclado 

O bailarín de swing e mago Carlos Tomico 
fala nesta actividade sobre como era a moda 
da época e como incide na actualidade o 
mundo do swing e o Lindy hop.

 Moda na era do ‘swing’ 

Data e hora: sábado 18, a partir das 16:00 h
Lugar: Saiáns, Baixada á Praia, 83. Radio Costeira
Prezo: Gratis

A Asociación Xuvenil Lideira quere convo-
car unha segunda edición de Picnic Sesións, o 
Festival de Saiáns, para o mes de setembro. 
Para recadar fondos, organízase un evento 
mensual que arranca desta volta co faladoiro 
« Ninguén fala da acacia» (16:00 h), conti-
núa co obradoiro infantil« Con que queres 
encher a cabeza?» (17:00 h) e remata co 
concerto da banda de blues e soul en galego 
O Cadelo Lunático (17:30 h).

 Picnic sesións 

Data e hora: venres 31 ás 21:30 h
Lugar: Cañaveral
Prezo: Gratis

Lugar: Simia Coworking
Prezo: Gratis

Data e hora: venres 17, ás 20:00 h
Lugar: A Casa de Arriba
Prezo: Gratis

Con vinte anos de experiencia sobre os es-
cenarios, estamos ante unha actriz, cómica e 
cantante que ten claro como facer un espec-
táculo co que o público pase un bo anaco.

 Monólogo de Ariadna Santana 

 Que te raia? Pregúntalle  
 ao oráculo de Wences 

Data e hora: venres 10, ás 21:30 h
Lugar: Sala Kominsky
Prezo: 3,00 €

Data e hora: xoves 16, ás 19:30 h
Lugar: Galería Maraca
Prezo: Gratis

Wences Lamas é un artista polifacético que 
le oráculos que el mesmo crea. Neste encon-
tro lúdico, cada asistente pode consultar ano-
nimamente aquilo en que estea a barrenar.

A ilustradora ovetense nada en 1987 fai-
nos ver a parte cómica da realidade actual, 
o absurdo a través das viñetas que debuxa. 
Leva publicados cinco volumes e recibiu o 
Premio Gat Perich de humor gráfico 2018 e 
o Premio Gràffica 2021.

 Exposición e libro  
 de Flavita Banana 
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#PuroDeleite

CONTOS CANTADOS
Un lobiño con frío, un paxariño cagón, un ratiño artista… estes son algúns dos 
personaxes que se agochan tras o título A fraga de Pasacorrendo, un libro in-
fantil de Carmen Penim que conta cunhas fantásticas ilustracións de Jessica 

Cidrás. Á maxia da palabra escrita habería que engadir neste caso a palabra 
cantada e contada, pois o libro dános acceso a un código QR a través do que 
chegar ás sintonías que musican cada relato. Unha proposta para traballar cos 
cinco sentidos, tanto na infancia como na vida adulta.

Título: A fraga de Pasacorrendo  Autora: Carmen Penim  Ilustradora: Jessica Cidrás  
Editorial: Toxosoutos  Extensión: 45 páxinas

NA CORDA FROUXA
As mulleres camiñamos sobre un fío do que, de súpeto, caemos. Sobre esa idea 
transitan os relatos de Funámbulas, de Charo Valcárcel: historias que veñen 
sendo denuncias das violencias que se exercen contra as mulleres, como o 
maltrato ou os abusos sexuais, aínda que tamén se evocan sensacións polas 
que que atravesa unha vida feminina, como a nostalxia ou a soidade. De feito, 
no relato «Néboa» unha muller fai unha introspección sobre un estado vital 
tristeiro namentres que se lembra das persoas que noutrora habitaron a casa 
e que agora xa non están.

Título: Funámbulas  Autora: Charo Valcárcel  Editorial: Embora  Extensión: 97 
páxinas

DELEITE LITERARIO

Crítica literaria

Tensi GESTEIRA

Título: Os corpos inscritos e os textos escritos. Xénero, moda e literatura  Autora: Rebeca 
Baceiredo  Editorial: Xerais  Extensión: 149 páxinas

A INXERENCIA DA MODA
Unha boa expoñente das relacións que ten a filosofía coa sociedade actual é 
Rebeca Baceiredo, que plasma nos libros que asina análises moi potentes e 
olladas anovadoras sobre temas diversos. O que xa fixo coa televisión faino 
agora coa moda: analizar a influencia que ten nas desigualdades sociais e de 
xénero. Sobre isto fala no ensaio Os corpos inscritos e os textos escritos, 
unha obra que se relaciona de forma moi evidente coa previa Who is the fuck 

Alice?, para nos impulsar conxuntamente a avanzar paseniño no feminismo 
actual.

http://www.toxosoutos.com/detalle_producto.php?len=2&id=743&cok=sn&len=2
http://edicionsembora.es/producto_detalle.php?producto=1285
https://www.xerais.gal/libro.php?id=7269360
https://www.deleite.gal/es/


Praza
de Eugenio 
Fadrique

5

Beir
am

ar

Beiramar

Tomás A. Alonso Gran
 V

ía

X
irona

Bar
ce

lon
aCam

elias

Hispanidade

Pi
 i 

M
ar

ga
ll

Venezuela

Praza
de España

Praza
da Independencia

PARQUE 

DO CASTRO

FREIXEIRO

AS TRAVESAS

Porta 
do Sol

Príncipe

Be
ira

m
ar

Montero Ríos

3

4

911

34

17

22

1823

23

26

27

30

36

32
C

am
el

ia
s

16

2

6

35

Ló
pe

z Mora

2

15

 A BOUZA 

Padre Seixas

A Flor
ida

PARQUE 

DA BOUZA

7

 BALAÍDOS 

Citroën

A Florid
a

ESTADIO 

BALAÍDOS

9

1

LOCAIS RECOMENDADOS

BOUZAS

14

13

VG-20

 matamá 

24
RibelasM

anuel Cominges

Baixada á Praia

25

 SAIÁNS 

12



ESPECTÁCULOS

COPAS

CONCERTOS GASTRO

comercio

Cafés

formación

G
ra

n 
V

ía

Avenida de Madrid

Autoest
rad

a

O CALVARIO

TEIS

Urzaiz

Vía Norte

Areal

Rosalía de Castro

Garc
ía B

arb
ón

San
jurjo

 Badía

Urzaiz

Jenaro de la Fuente
Pizarro

Tr
av

es
ía

 d
e V

ig
o

Emilio
 Martín

ez Garrid
o

do Atlá
ntic

o

8
28

21

20

29

33

19 13

10
31

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

A MORADA / OUTRO CONTO Enrique Macías, 61

ALBATROS Peirao de Transatlánticos, s/n3

ÁRTIKA Beiramar, 1135

CONCORDE Padre Seixas, 347

DOPPLER, SALA Martín Códax, 218

CAÑAVERAL Porta do Sol, 66

GALERÍA MARACA Doutor Cadaval, 1212

FELICETTA GUALTIERI Alfonso XIII, 910

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

EL TRIGAL, PANADERÍA9

Praza da Constitución, 124 ALTA FIDELIDAD

Doutor Cadaval, 2111 FLAMINGOS VINTAGE KILO

SARA GARCÍA PELUQART Couto Piñeiro, 229

SALA KOMINSKY Irmandiños, 328

PRIMAVERA, BAR Ronda de Don Bosco, 1726

RATALOKA TATTOO Camelias, 2227

VITRUVIA Praza de Compostela, 535

WOODTOWN Camelias, 2036

VAIDHĒ Carral, 734

THE MONK PUB Uruguai, 2833

TEATRO ENSALLE Chile, 1532

SR. NILSSON Triunfo, 230

SWING ON / O ALMACÉN Alfonso XIII, 931

O LAR DAS ARTES Ribelas, 6024

NÓS, CERVEXERÍA Palma, 3 e Fisterra, 123

PICNIC SESIONS Baixada á praia, 8325

LA CONTENEDORA Eduardo Iglesias, 1114

MOLOTOV Santiago de Vigo, 121

NIKIS GALICIA STYLE Praza da Pedra, 522

MERCADO DE TEIS Toural de Abaixo, s/n20

LIBROURO Eduardo Iglesias, 1217

MÁIS PALÁ Manuel Núñez, 1818

MAPIS Pizarro, 4719

KID & US Xirona, 8 e Urzaiz, 10813

LA TITA RIVERA Praza de Compostela, 1715

Carral, 1516 LE MARCHÉ DE RACHEL

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

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


REPORTAXE
TEXTO: Noelia ÁLVAREZ

O peso 
do xuízo alleo

ve baixando o lixo e asegura que dentro 
desa bolsa hai pouco máis que restos de 
comida rápida; ou o monitor do ximna-
sio cando na primeira sesión empeza por 
facerche un dietario, porque con ese peso 
poucas actividades podes facer. A aversión 
polas persoas con «exceso de peso» é estru-
tural, está instaurada e enquistada no sis-
tema. Non hai persoas gordas nos medios 
públicos, na cultura ou en moitos postos 
de traballo —estudos de diferentes univer-
sidades de Australia, Colombia, México ou 
España destacan que o peso é un factor cla-
ve de exclusión laboral—. É unha das prin-
cipais ferramentas da violencia estética, 
que ditamina como se debe vestir, como se 
debe lucir e como se debe vivir.

Precisamente por estar normalizada, ato-
pamos (e padecemos) a gordofobia desde a 
infancia máis pura, con comentarios como: 

«non vas saír ao baile da escola con esa 
camiseta, que se che ve a barriga e que-

da feo» ou «non comas máis torta, se-
nón non vas coller nos columpios». 
E aí comezan moitos complexos 

físicos e importantes trastor-
nos de conduta alimentaria 

(TCA) que afectarán de 
xeito inequívoco á saú-
de mental, con graves 
consecuencias que, no 
peor dos casos e máis a 
miúdo do que nos gusta-

ría pensar, poden derivar 
en suicidio. Se non se dá coa 

LANCE PRIMEIRO. Estás diante da 
porta dun ximnasio, coa tarxeta que te 
acredita como socia na man. E, de súpeto, 
como cada vez que o intentaches antes, 
a mochila na que non levabas máis que a 
muda e unha botella de auga empézase a 
cargar cunha tormenta de emocións: an-
gustia, prexuízos, culpa, a sensación de 
estar ante un castigo que pareces merecer.

Lance segundo. Estás na consulta do médi-
co de cabeceira. É a terceira vez este mes, 
logo de dúas visitas a Urxencias das que 
saíches dopada con calmantes musculares. 
O discurso de sempre: dóenche moito as 
costas, non podes durmir sen pastillas e 
non hai profesional que che calme a dor. A 
resposta do médico tampouco cambia: tes 
que esperar pola cita en Radioloxía de den-
tro de tres meses e, ata entón, aconséllache 
que baixes de peso para aliviar a dor.

Así poderiamos iniciar unha obra 
de teatro ben extensa que se ti-
tulase «Diario dunha gorda». A 
gordofobia consiste en rexeitar, 
discriminar e excluír a xente 
gorda polo simple feito de 
ser, tomando como refe-
rencia prexuízos sobre os 
hábitos que poidan ter, 
invitando a pensar que 
se trata de xente covar-
de, egoísta ou vaga. O 
peor de todo non é o que 
o pense a veciña cando te 



axuda adecuada, a nivel fí-
sico pero sobre todo men-
tal, e non se logra construír 
unha boa autoestima e unha 
relación sa co corpo, estes pro-
blemas hanse incrementar con 
facilidade ao longo dos anos. Unha 
situación que afectará a nivel físico, 
por considerar que non se ten a apa-
rencia axeitada; de saúde, porque en 
moitas ocasións estará condicionada 
por dietas e exercicios que non teñen 
en conta as necesidades reais; e mo-
ral, xa que os sentimentos como a 
culpa ou a vergoña serán polisóns 
habituais a bordo. A discriminación 
esténdese a todos os niveis: a accesibi-
lidade no transporte público, o dereito de 
poder ir de compras sen medo ás miradas 
xulgadoras ou compasivas, o filtro de moi-
tas empresas que usan a foto do currículo 
para facer a primeira criba… A gordura, 
en definitiva, chega a condicionar ata no 
máis básico para o ser humano: o dereito 
a ter relacións sexoafectivas sen medo ao 
rexeitamento.

Ante unha persoa gorda, a voz crítica dos 
prexuízos e o «eu non podería estar así, fa-
ría todo o posible para perder peso», en 
ningún momento se cuestiona, pri-
meiro de todo, se goza de boa saúde. 
Asociamos coa enfermidade o que 
entendemos como sobrepeso, por-
que así o dita o sistema. Tampouco 
se reflexiona ou pregunta cal é o 
contexto social e económico. 
Esa persoa pódese permitir 
alimentos saudables? Pode 
dedicar un tempo a reali-
zar exercicio físico? Terá 
problemas de ansiedade 
derivados de traumas 
pasados? Moitas veces, 
o factor xenético que tan 

rapidamente apreciamos na 
cor dos ollos ou na forma 
do nariz, parece non existir 

para a densidade e estrutu-
ra ósea, por exemplo. Pero hai 
unha escusa, poden argumen-
tar esas voces: o (pre)xuízo está 
amparado polo sistema. A nivel 
sanitario, onde a autoridade es-

cúdase en moitos anos de for-
mación e experiencia, o habitual é 

ver na gordura a fonte de todo mal 
e considerar innecesarias probas que 

poderían descubrir realidades tan 
importantes coma un cancro de 
colon, cálculos renais ou embara-

zos. Un contexto, o sanitario, no 
que bastantes profesionais aínda diagnos-
tican en base a un índice de masa corporal 
(IMC) inventado en 1832 por un matemá-
tico, astrólogo e estatístico nada interesa-
do na saúde, que fixo esa relación entre 
peso e altura tomando como referencia un 
varón branco europeo.

Como cabe esperar, a vara da gordofobia 
ten maior incidencia nas mulleres. A cultu-
ra da dieta e dos patróns físicos e estéticos 
irreais perséguennos desde ben pequenas. 
Segundo as fontes consultadas, ata un 80% 

de pacientes en tratamento por cues-
tións de peso son mulleres, e a media 

de idade nelas é máis baixa que a dos 
varóns. Porén, neste punto tamén 
hai que ter en conta que na poboa-

ción masculina hai máis reticen-
cia a pedir axuda e recoñecer 
este tipo de problemática. 
Xa o dixo Naomi Wolf en 
The Beauty Myth que unha 
muller podía verse máis 
afectada pola perda de 
afecto que pola forza dun 
puño. Porque iso é o que 
busca o patriarcado, unha 



muller obsesionada coa 
delgadeza e unha beleza 

estándar da que derivan 
moitas veces corpos mal 
alimentados, débiles, e 
unha inestabilidade emo-
cional que a fan esquecer 
que hai uns dereitos e un-
has liberdades polos que 
loitar. Teñamos en conta, 
por exemplo, que segundo 

informes da Cruz Vermella 
e de Insalum, o 80 % dos casos de TCA 
empeza cunha dieta.

Na outra cara da moeda, a do respecto e 
a empatía pola diversidade corporal, están 
cada vez máis asociacións que defenden 
a cultura do body positive no sentido máis 
amplo da expresión: todo corpo é válido 
e unicamente a persoa que o habita pode 
analizar se hai algo que cambiar ou non. 
Pode haber «conflitos corporais», pero 
sempre baixo o abrigo da aceptación e o 
amor polo continente que nos acompaña 
durante o camiño vital.

Especialistas consultadas

ALBA COBO, de Outro Conto

Outro Conto combina menús saborosos e 
saudables a domicilio e o activismo contra 
a cultura da dieta, a presión estética contra 
as mulleres e o terrorismo corporal a todos 
os niveis.

Rúa de Enrique Macías, 6 
613 03 15 69 
outroconto.com 
info@outroconto.com 
@outrocontovigo

ROCÍO PORTAL, nutricionista

Farmacéutica e nutricionista, co paso dos 
anos especializouse no campo dos TCA, 
patoloxías dixestivas e educación nutricio-
nal. Acompaña ás pacientes no proceso de 
sanear a súa relación coa comida e mello-
rar a súa saúde desde un enfoque integral 
non centrado no peso.

Rúa de Urzaiz, 31, 3.º-A 
663 77 85 58 
rocioportalnutricion.com 
info@rocioportalnutricion.com 
@portal_nutricion

LUCÍA TRIGO, psicóloga

Psicóloga sanitaria especializada en TCA 
e psiconutrición. Traballa en equipo para 
mellorar a relación da paciente coa comida 
e consigo mesma.

680 20 57 34 
luciatrigopsicologia.es 
info@luciatrigopsicologia.es 
@luciatrigo_psicologia
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TEXTO: Antía MONTEAGUDO

Vestidos 
para (re)conquistar

de fábrica que ata o ano 1900 non foron 
moi comúns en Galicia, onde o máis co-
mún era levar calzóns. A vestimenta de hai 
dous séculos é o que hoxe en día coñece-
mos como «traxe tradicional galego», que 
ten diferentes versións segundo se tratase 
dun traxe de uso diario, de gala ou mesmo 
de semigala. Non obstante, o estrato social 
máis común do Vigo de 1809 pertencía ao 
campesiñado.

A vestimenta que acostumaban usar as 
mulleres galegas para as tarefas do día a 
día incluía unha saia ou refaixo de tecido 
groso diante da que se colocaba un mandil 
e, na parte de arriba, unha camisa branca 

COA CHEGADA DO MES MAR-
CELIÑO, a cidade vólvese preparar para 
unha das festas máis representativas: a 
Reconquista da vila de Vigo. O próxi-
mo día 28, festivo local, a veciñanza lo-
cal retrocede ao ano 1809 para expulsar 
as tropas francesas instaladas na cidade a 
primeiros dese ano. Se ben o fito de ser o 
primeiro lugar de España en botar fóra as 
tropas napoleónicas xa se conmemoraba a 
mediados do século xix, a festividade tal e 
como a coñecemos na actualidade púxoa 
en marcha a Asociación Veciñal e Cultural 
Casco Vello de Vigo en 1997. Desde en-
tón, a celebración convoca cada ano a máis 
xente e foi declarada Festa de Interese 
Turístico Nacional en 2019.

Unha das dúbidas que pode xurdir á hora 
de nos preparar para a Reconquista é a de 
saber como nos deberiamos vestir de que-
rermos participar de cheo na celebración. 
Lembremos que non se trata dunha festa 
medieval nin romana, xa que estamos no 
século xix, de modo que escoller a indu-
mentaria para a ocasión pasa por coñe-
cer un pouco da sociedade galega daquel 
momento. Patricia González Iglesias, 
costureira e experta en moda tradicional, 
explica que en 1809 aínda non chegaran os 
tecidos industriais a Vigo, así que, excep-
tuando os panos que se importaban desde 
Bélxica, a maior parte da roupa procedía 
dos teares manuais, o que daba unhas pezas 
moito máis bastas que as de hoxe. Tamén 
recorda que os pantalóns longos son pezas 

as nosas festas

Pano de cabeza

Xustillo

Pendentes

Refaixo

Mantón

Tamancas

Chambra

Escarpíns

Faldriqueira

Mandil
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ou chambra, cuberta cun pano ou mantón 
e aínda cun corpiño ou xustillo. O pelo 
adoitaba ir tapado cun pano anoado arriba 
ou atrás e os pés calzábanse con medias ou 
escarpíns e unhas zocas ou zapatos negros 
e era común levar pendentes nas orellas; 
a cantidade de xoiería, pedrería e damas-
cos dependía moito do nivel adquisitivo de 
cada persoa. Unha forma de buscar unha 
versión máis económica do traxe pode pa-
sar por substituír o corpiño por unha toca 
de la e o refaixo por unha saia con voo 
feita de materiais estampados máis finos, 
pois está demostrado que os comerciantes 
cataláns que viñan embarcados intercam-
biaban este tipo de tecidos por sal. Por 
outra banda, o traxe tradicional masculino 
estaba composto na parte de abaixo por 
unhas cirolas, unhas calzas e unha faixa 
arredor do tronco. Na parte de arriba, a 
camisa cubríase cunha chaqueta e un cha-
leco. Decote, a cabeza ía tapada cun pucho 
ou cun sombreiro e nos pés levábanse me-
dias ou polainas por baixo de zocos ou de 
zapatos negros.

Patricia González recorda que non se tra-
ta dun disfrace, senón dun auténtico traxe 
tradicional ao que se lle debe un respecto. 
Pensa que non hai problema en que as mu-
lleres decidan poñer o traxe tradicional 
masculino nin que os homes vistan o que 
ten refaixo e corpiño, pero sempre e can-
do non se faga desde a mofa e se leve con 
orgullo.

CALENDARIO 
DA RECONQUISTA

•  Sábado 25 de marzo. Representación da 
destitución do Alcalde.

•  Luns 27 de marzo a venres 3 de abril. 
Charlas divulgativas, concertos e eventos 
culturais variados.

•  Martes 28 de marzo. Festivo local con 
eventos conmemorativos e homenaxes.

•  Xoves 30 de marzo. «Reconquistiña», con 
colexios infantís no torreiro do Berbés.

•  Venres 31 de marzo a domingo 2 de 

abril. Mercado urbano de artesanía e co-
mida no Vigo vello.

•  Domingo 2 de abril. Representación da 
Reconquista da vila de Vigo.

Pucho

Chambra

Cirolas

Chaqueta 
ou almilla

Polainas

Zamancas

Chaleco

Faixa

Calzón
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música ao vivo
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Porta do Sol, 6
ICañaveralI

Paolo Latrónico 
Venres 3 // 21:30 h // Gratis

Alberto Cunha 
Sábado 4 // 21:30 h // Gratis

Valentín Dacova 
Venres 10 // 21:30 h // Gratis

el síndrome de Penny Lane 
Sábado 11 // 21:30 h // Gratis

Demasiadas sombras y pocas luces 
Venres 17 // 21:30 h // Gratis

Terapia de grupo 
Venres 24 // 21:30 h // Gratis

Vandguay 
Sábado 25 // 21:30 h // Gratis

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

Joao Tomba 
Domingo 12 // 12:30 h // Gratis

La Buena Vida 
Domingo 19 // 12:30 h // Gratis

Ousmane 
Domingo 26 // 12:30 h // Gratis

Praza de Compostela, 5
IVitruviaI

Adriana Carrera e Noelia Carrera 
Mércores 8 // 21:00 h // Gratis

Alfonso Medela Trío (Alfonso Medela, 

Óscar Rodríguez e L. A. R. Legido) 
Martes 14 // 21:00 h // 12,00 € / 6,00 €

Combo da Imagine Jazz Orchestra 
(Fundación Mayeusis) 
Xoves 23 // 21:00 h // 12,00 € / 6,00 €

Lois Rivera Quartet (Lois Rivera, Martín 

Otero, Miguel Piñeiro e Brais Villar) 
Xoves 30 // 21:00 h // 12,00 € / 6,00 € 

Avenida do Rebullón, 23. Tameiga, Mos
ISala RebullónI

Mali  Zeltia e Irevire 
Sábado 11 // 22:00 h // 8,00 € / 10,00 €

Zeltia Irevire é un proxecto de música 
folk tribal formado en 2019 en Santiago de 
Compostela. Iniciándose de maneira solista, 
o proxecto foi madurando progresivamente 
ata chegar ao formato actual no trío formado 
por Zeltia Acuña (guitarra e voz), Migui 

Carballido (bodhrán, percusión e coros) e 
Cibrán Seixo (violín e moog).

Desequilibrio Mental  Demencia 
Sonora 
Sábado 18 // 22:00 h // 8,00 € / 10,00 €

Loita Amada 
Sábado 25 // 22:00 h // 10,00 € / 14,00 €

Rúa dos Irmandiños, 3
ISala KominskYI

Fritanga Sessions 
Xoves 2 // 22:00 h // 1,00 €

Kora  Bedroom Pop 
Sábado 11 // 22:00 h // 7,00 €

Fritanga Sessions 
Xoves 16 // 22:00 h // 1,00 €

The Mob Swing 
Venres 17 // 22:00 h // 5,00 €

Aldaolado 
Sábado 18 // 22:00 h // 8,00 € / 10,00 €

O dúo formado polas poetas Lucía Aldao e 
María Lado celebra 18 anos encol dos esce-
narios coa edición do álbum Forestal, segundo 
disco gravado con banda, ademais da estrea do 
novo espectáculo, titulado Sobre sorpresa.

Paco Moreno 
Domingo 19 // 21:00 h // 10,00 € / 12,00 €

Leni Pérez e Roberto Comesaña 
 foliada 

Xoves 30 // 22:30 h

Michuda Rocha  Leda Atómica 
Venres 31 // 21:30 h



Travesía de Santiago de Vigo, 1
ISala MolotovI

A Revolta 
Sábado 4 // 00:30 h // 3,00 € (con consumición)

Festa de aniversario, 
con Chicho Selektor -Ortiga- 
 Musar 3000  DJs TBA 

Sábado 11 // 00:00 h // Gratis

Overdose Club con El Virtual 
 DJs TBA 

Venres 17 // 00:00 h // 10,00 € / 13,00 €

Camello 
Sábado 18 // 21:00 h // 12,00 € / 15,00€

Kriezberg 
Sábado 18 // 00:30 h // 5,00 €

Vigo Dub Club 
Venres 24 // 23:30 h // (prezo por confirmar)

Túzaro - Especial After Party Dano, 
con Dano  Wabii  Yung Denzo 
Sábado 25 // 00:30 h // 5,00 €

Tony Hawk Pro Skater Day: música en 

directo de bandas sonoras de videoxogos, 

DJ Sets Punkrock e hip-hop dos 90 e 00 

Venres 31 // 16:30 a 4:30 h // Gratis

Rúa de Martín Codax, 21
IDopplerI

O rapeiro e actor de Aluche (Madrid) clausu-
rou o ano pasado co lanzamento do seu cuarto 
disco en solitario, Shock Wave. Estamos ante 
unha boa oportunidade para escoitar ao vivo 
unha figura clave do rap underground da última 
década.

Arkade Project 
Domingo 19 // 12:30 h // Gratis

 Elio Toffana  
 Venres 10 // 21:00 h  
 18,00 € 
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Escritor

Ernesto IS

as outras luces

Data e hora: venres 10 e sábado 11, 
ás 20:00 h
Lugar: Auditorio Municipal
Entradas: 10,00 €

‘REVOLTA’, 
DE JUANITO Y FILOMENA

feminista. Acompañando ás intérpretes na 
súa primeira viaxe como compañía están o 
técnico de son Álex Gayoso, que vai xe-
rando a atmosfera sonora da peza ao vivo; 
as escenógrafas Carmen Casal e María 

Torres, As Dúas e Punto, encargadas da 
parte visual e estilística; e Irene Moreira, 

directora da montaxe. Se queremos que 
non nos conten o mesmo conto de hai un 
millón de anos, podémonos achegar ao 
Auditorio Municipal do Concello de Vigo 
para observar o pasado, o presente e o fu-

turo da humanidade desde unha 
perspectiva nova; a ollada libre de 
mulleres valentes. 

Quen nos pode asegurar que as pinturas 
rupestres foron feitas única e exclusiva-
mente por homes? Porque, abofé, se só as 
pintasen eles, o que habería na fría e inerte 
pedra das cavernas serían debuxos de piro-
las. Juanito y Filomena, o novo proxec-
to teatral das creadoras Arantxa Treus 
e Rocío Romero, presenta ReVolta, unha 
reinterpretación feminista da Historia en 
clave de humor. Ambas as dúas intérpre-
tes danlle a volta ao relato oficial desde a 
comedia subversiva, devolvéndolle a voz 
a todas aquelas mulleres silencia-
das polo poder patriarcal. A peza 
cuestiona, ao longo de diferentes 
momentos históricos, a sociedade 
machista en que fomos criados, 
deténdose con aquela mulleres de 
especial relevancia na formación 
e consolidación do movemento 
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https://www.giglon.com/todos?idEvent=revolta
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Educadora
infantil

LOURDES TOMÉ

coa imaxe do rol masculino. Daniela sem-
pre se quixo enrolar a bordo do «Caimán 
Negro», pero o capitán dese barco pirata, 
ademais de botarse a rir, imponlle unhas 
probas moi difíciles para lle dar permiso 
para embarcar.

 UN PAPÁ CON DELANTAL  (Bellaterra, 
2018), de Magela Demarco, conta como 
un home é contratado por unha nai de fa-
milia para que realice as tarefas da casa. 
Amador centra unha historia que invita a 
cuestionar a división de roles que existen 
entre homes e mulleres á hora de levar pos-

to o mandil.

 YO VOY COMIGO  (Thule, 2015), 
de Raquel Díaz Regueira, conta a 
historia dunha nena que, aconse-
llada polos seus compañeiros, vai 
mudando de aspecto co fin de lle 
gustar ao neno do que está namo-
rada. Pero paga a pena?

XORNADAS DE PORTAS ABERTAS (CITA PREVIA)
Aula matinal - Comedor - Actividades extraescolares - Pistas polideportivas - Ximnasio

Biblioteca - Patio cuberto - Laboratorios - Zona de xogos educación infantil

Rúa Salceda de Caselas 8 (Vigo) - 986 20 85 12 - montesol@colexiomontesol.com

INFANTIL · PRIMARIA · SECUNDARIA

«Tiñamos dúas opcións: estar caladas e morrer ou falar e morrer, e decidimos falar». 

Malala Yousafzai

A neurociencia di que as ideas se asimilan 
mellor cando se integran nunha historia no 
canto de se expresar como pensamentos 
illados. Por esta razón, pódense explicar 
mellor certos temas acudindo aos contos. 
A maioría de nós medramos rodeados de 
estereotipos de xénero que fomos asumin-
do de xeito inconsciente. Lembremos A bela 
adormecida, Branca de Neve ou A Cincenta: 
mulleres desvalidas que precisan 
dun príncipe azul que as rescate. 
En realidade, a heroicidade non é 
unha cuestión de xénero. Velaquí 
recomendamos tres libros que ve-
ñen ao conto da igualdade:

 DANIELA PIRATA  (Nubeocho, 
2020), de Susanna Isern, racha 

IGUALDADE qUE 
VéN AO CONTO

https://thuleediciones.com/catalogo/yo-voy-conmigo/
https://www.nubeocho.com/producto/daniela-pirata-es/
https://colexiomontesol.com/
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SESIÓNS 
DE CONTACONTOS

TADEO JONES. EL MUSICAL

Data e hora: sábado 11, ás 17:00 h // Lugar: Auditorio Mar de Vigo // Prezo: 
desde 18,00 € // Idade recomendada: público familiar.

Adaptación oficial da terceira entrega cinematográfica 
das aventuras de Tadeo Jones, La tabla esmeralda, con 
temas musicais orixinais que se unen aos da película con 
voces en directo e unha posta en escena totalmente inno-
vadora a través de video mapping acompañada para pa-
sar da animación por ordenador ao espectáculo en carne 
e óso.

Data e hora: sábado 18, ás 17:00 h e ás 18:45 h // Lugar: Planta cero do Centro 
Comercial Gran Vía // Prezo: gratis // Idade recomendada: público familiar // 
Duración: 90 minutos.

Data e hora: sábado 18 e domingo 19, ás 18:00 h // Lugar: Sala Ártika // Prezo: 
8,00 € (anticipada), 10,00 € (xeral)  // Idade recomendada: a partir de 4 anos 
// Duración: 50 minutos.

Durante os dous días previos, o centro comercial da 
Salgueira organiza xogos e concursos vencellados ao máis 
famoso dos leóns, cos que se poden conseguir asentos en 
primeira fila para o espectáculo, un pase dobre para sentir 
de preto a grandeza do rei da sabana.

A compañía de marionetas Tanxarina adapta ao teatro o 
conto La petite casserole d´Anatole, de Isabelle Carrier. 
Nesta adaptación, Lola leva arrastrando unha cazola, un 
cachifallo que ás veces lle complica a vida. Non sabe moi 
ben por que, pero xa non se sente coma os demais. Por for-
tuna, existen persoas marabillosas que nos poden facilitar 
a vida pasiño a pasiño.

EL REY LEÓN

A CAZOLA DE LOLA

Data e hora: venres 3, 10, 17, 24 e 
31, ás 18:00 h // Lugar: Libros para 
Soñar // Prezo: gratis // Idade reco-
mendada: a partir de 3 anos.

A librería da zona vella orga-
niza sesións de contacontos 
e obradoiros todos os ven-
res: contos para soñar.

Data e hora: domingo 5, ás 12:30 
h, ás 16:30 h e ás 18:00 h // Lugar: 
Auditorio Municipal // Prezo: 5,00 € // 
Idade recomendada: de 0 a 2 anos // 
Duración: 50 minutos.

Data e hora: venres 10, ás 18:00 h // 
Lugar: Biblioteca Xosé Neira Vilas // 
Prezo: gratis // Idade recomendada: 
público infantil // Duración: 60 minutos.

Vigocultura propón unha ex-
periencia sensorial para a 
primeira infancia da man de 
Engruna Teatre, cunha peza 
chea de música e movemento.

Patapatún tun tun é a ono-
matopea que titula un es-
pectáculo no que Mago Paco 
combina xogos, historias, 
disfraces, cancións, bonecos 
e, sobre todo, moita maxia 
para o deleite da rapazada.

UNIVERS

A HORA DOS CONTOS

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

https://www.giglon.com/todos?idEvent=univers-vigocultura2023
https://www.teuticket.com/es/ver/tadeo-jones
https://www.artikavigo.com/a-cazola-de-lola_ev4924.html
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Vigocultura programa unhas sesións especiais nas que 
catro compañías ofrecen cadanseu espectáculo en catro 
espazos teatrais diferentes que empregan diferentes dis-
ciplinas artísticas abranguidas nunha mesma actividade 
en catro espazos:

•  Escenario. Luz, Micro y Punto: Las gemelas de palacio. 
Unha obra de sombras chinesas que conta pequena his-
toria sobre o gran desexo de medrar e aprender e o medo 
ao descoñecido.

•  Camerín. Olga Plus: Pan. Como protagonista, o pan é visto 
como unha masa viva con filias e fobias que van do miolo 
á codia.

•  Vestíbulo. Zig Zag Danza: Cita en el marco. Teatro xestual 
e de danza que relata unha comedia dun par de perso-
naxes atrapados nun marco.

•  La Petite Caravane. Adrián Conde: El mago más pequeño 
del mundo. Espectáculo de maxia no que o protagonista 
decide montar un teatro con rodas para chegar a todos 
os recunchos do mundo, reiterando que as cousas boas 
veñen en formato pequeno.

PROGRAMA 4X4 PETIT

Data e hora: domingo 19, ás 18:00 h // Lugar: Auditorio Municipal // Prezo: 
5,00 € // Idade recomendada: público familiar // Duración: 80 minutos.

AROUND 
THE WORLD

Data e hora: sábado 25, ás 12:30 h // 
Lugar: Fnac // Prezo: gratis // Idade 
recomendada: de 3 a 7 anos.

Contacontos en inglés que 
versa sobre unha nena que 
ten que percorrer o mundo 
na procura dun regalo ao 
recibir un convite para acu-
dir á festa de aniversario 
da raíña de Inglaterra. God 
Save the Queen!

Data e hora: sábado 25, ás 12:00 h // 
Lugar: Cañaveral // Prezo: gratis.

Obradoiro de teatro infan-
til para recrear en formato 
pequeno os grandes acon-
tecementos da vila de Vigo 
en 1809.

A RECONqUISTIÑA

https://quinonesdeleon.es/
https://www.giglon.com/todos?idEvent=programa-4x4-petit-vigocultura2023
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AQUÍ MÓVESE

DIXTINTA, 
DEIXANDO MARCA NO BARRIO

de grande utilidade na vinilaxe de cristais. 
Tamén contan cun láser co que realizan 
traballos de corte, cruño e gravación de pe-
zas de madeira, metal ou metacrilato. Con 
todos os detalles e realizada en madeira, a 
máscara de Merdeiro que loce no escapara-
te é un bo exemplo desta técnica.

A proximidade e o carácter de barrio é 
parte da filosofía do negocio. «Non nos 
queremos limitar a traballar entre as no-
sas catro paredes, senón formar parte da 
veciñanza e mesmo mellorala no que poi-
damos», expresa Itziar. Nesta liña, colabo-
ran co podcast vigués Radio Manoplas, pri-
meiro axudando coa producción e agora 
facéndose punto de venda dos pasaportes 
da República Independente de Coia que 
expende a entidade radiofónica e acaban 
de pechar o matrocinio con outro podcast, 
Histérikas Histórikas, que inclúe a estam-
paxe de camisetas dese proxecto feminista.

Desde xuño do ano pasado, María e Itziar 

son socias de DIXTINTA, unha imprenta 
dixital situada no barrio de Coia, do que 
son oriúndas. Aquí realizan todo tipo de 
traballos de impresión; algúns dos máis de-
mandados son a papelería corporativa, os 
vinilos para escaparates ou as lonas publi-
citarias, así como a impresión de fotogra-
fías en pequeno ou gran formato. Tamén 
realizan estampaxe en bolsas, camisetas ou 
gorras, tanto para particulares como para 
regalos corporativos.

«Temos un obradoiro pequeno, pero moi 
versátil», resume María, que xa tiña expe-
riencia en artes gráficas antes de decidirse 
a emprender. Alén de tan amplo abano de 
servizos, incide na atención personalizada 
que ofrecen, buscando solucións para se 
achegar á idea inicial do cliente, o que su-
pón unha vantaxe competitiva importante 
respecto ás imprentas online. Na parte de 
atrás do local atopamos un gran plotter de 
sete tintas, capaz de acadar unha calidade 
moi superior e cores máis vibrantes que 
as tradicionais máquinas de catro tintas; 
tamén pode imprimir en tinta branca, algo 

Enderezo postal: Rúa de Martín Echegaray, 19
Horario: 08:00 ás 16:00 h
Teléfono: 886 90 72 11
Enderezo electrónico admin@dixtinta.es
@dixtinta_imprenta

mailto:admin%40dixtinta.es?subject=
https://www.instagram.com/dixtinta_imprenta/
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IKIGAI TRAINING, 
A ESENCIA EN FORMA

ten unha área tranquila para realizar se-
sións de BodyMind. As actividades son di-
versas e variadas, con niveis que van desde 
o máis básico ata o de deportistas especia-
lizados e profesionais.

Adestramento de alta intensidade ou ades-
tramento concorrente, no que se combina 
exercicio cardiovascular e de forza no que 
se vai escalando escalando en intensida-
de, son algunhas das opcións. Ofrécense 
sesións enfocadas no benestar emocional 
que se poden contratar individualmente. 
Ademais prevense escapadas ao aire libre, 
que combinen a esixencia física de obstá-
culos naturais co pracer de saír á natureza. 
Os menores de idade tamén teñen cabida 
en Ikigai, con adestramentos específicos 
para deportistas infantís e adolescentes. 
«Queremos facer unha verdadeira educa-
ción física, que a rapazada aprenda desde 
abaixo o xeito correcto de coidarse a través 
do deporte», explica Nataly.

María e Nataly verten os respectivos co-
ñecementos como adestradoras e coaches 
nun novo centro de adestramento situado 
no centro da cidade: IKIGAI TRAINING. 
As creadoras contan que a esencia do ne-
gocio é unha atención personalizada na 
que mesturan deporte e psicoloxía.

O concepto xaponés ikigai designa «o pro-
pósito vital» ou «a razón de ser»; supón 
un proceso de autocoñecemento en que 
o resultado debera ser a conxugación dos 
gustos, das habelencias e das necesidades 
de cadaquén. As responsables prometen 
un sistema de adestramento exclusivo 
cuxo obxectivo central é o benestar, tan-
to físico como emocional. Isto é posible 
grazas a grupos de non máis de cinco per-
soas por aula e á valoración inicial que de 
cada cliente se fai; un estudo que lle serve 
á adestradora para personalizar os exer-
cicios individualmente, mesmo nas clases 
grupais.

Acabado de reformar, o local dispón de 
máis de 300 metros cadrados de estruturas 
ao xeito dun box de CrossFit, pero tamén 

AQUÍ MÓVESE

Enderezo postal: Rúa de Nicaragua, 12
Teléfono: 622 46 46 70
@ikigaitrainingbox
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TECIDO FEMININO
TENDENCIAS

Feitas á man, estas pezas únicas están dese-
ñadas para decorar paredes e andeis das 
nosas casas para lles dar un toque vintage. 
Ademais, son unha boa idea para facer 
un regalo orixinal. Para mercar algún dos 

bordados de Minia, pódese visi-
tar a web studiovariopinto.com 
ou visitar a tenda Vaidhé (rúa do 
Carral, 7) e botarlle unha ollada ás 
posibilidades que ofrece esta téc-
nica de artesanía mixta que une 
tradición e vangarda. As mulleres 
bordámolo!

Hai xa dez anos que Minia Banet apren-
deu a tecer con gancho e a expoñer al-
gunhas das súas pezas a través das redes 
sociais. O que empezou como unha afec-
ción, acabou levándoa a aprender borda-
do e converteuse nun dos motores da súa 
vida baixo o nome dunha marca persoal: 
VARIOPINTO.

Minia é fotógrafa, bordadora, amante da 
artesanía e cinéfila. Que facer con tal com-
binación? Ela decidiu conxugar todo iso 
bordando sobre bastidores retratos das súas 
referentes cinematográficas e vitais. En 
Variopinto atopamos bordados con ídolos 
femininos procedentes de diversas áreas da 
cultura: actrices como Marilyn Monroe, 
escritoras como Rosalía de Castro, ou fo-
tógrafas como Vivian Maier, entre moi-
tísimas outras. De querer formar 
parte e contribuír a ampliar o te-
cido feminino a través desta técni-
ca, podémonos poñer mans á obra 
nalgún dos obradoiros que esta 
marca ofrece a través de Internet 
ou de xeito presencial en diferentes 
lugares de Galicia.

Correctora literaria 

e redactora de contidos

ESTELA GÓMEZ

https://studiovariopinto.com/
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