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Un outono estelar
É posible que nos custe recordar un verán 
máis activo no ámbito cultural que o deste 
ano. Agora que entramos de cheo no outo-
no, a actividade trasládase de palcos e esce-
narios abertos ao interior de teatros e au-
ditorios, pero o ritmo non para. Tomemos 
boa nota dos nomes que nos visitan estas 
datas, pois temos por diante un outono es-
pectacular. 

Girando por salas

A duodécima edición do circuíto Girando por 

salas programa este outono 88 concertos por 
todo o Estado. Grazas a esta iniciativa, as letras 
pegadizas dos granadinos Colectivo Da Silva 
poden soar o mércores 12 no bar Sinatra; os 
sete compoñentes desta agrupación formada en 
2017 presentan o disco Casa Vargas, producido 
por Aaron Rux. A seguinte cita de é o 5 de no-
vembro coa actuación de María Guadaña na 
sala La Fábrica de Chocolate co disco Latidos y 

culebras (continuación de Remedios paganos, que 
foi un dos debuts máis prometedores do 2019); 
a xienense continúa mesturando a aridez do 
rock desértico coa exuberancia do folclore lati-
no. A música electrónica chega da man do gru-
po navarro Zetak, que actúa o 11 de novembro 
na mosense sala Rebullón; con Pello Raparaz 
como cara visible, a agrupación non renuncia á 
melodía e luminosidade do pop no último disco, 
Zeinen ederra izando den. Pecha o ciclo a barce-
lonesa Suu, que presenta Karaoke en La Pecera 
o 12 de novembro; as oito cancións que compo-
ñen este terceiro disco desta artista catalá teñen 
un dobre obxectivo: celebrar e desinhibirse.

Etiqueta negra

Ao longo de dúas décadas de traxectoria, a pro-
motora galega Etiqueta Negra levan e traen 
grandes espectáculos humorísticos para nos 
facer rir sentados en butacas. Sen ir máis lonxe, 
este ano programaron uns 400 eventos por 
todo o Estado. En Vigo, este outono volven en-
cher de risas o Teatro Afundación. O venres 14, 

Ignatius Farray chega co espectáculo La come-

dia salvó mi vida; na hora e tres cuartos que dura 
esta peza de stand up, o humorista canario con-
ta vivencias e opinións coa fe de que, tarde ou 
cedo, a risa acabe por chegar. No mesmo teatro 
de García Barbón, o cómico sevillano Juan 

Amoedo, artista novel que se fixo famoso con 
vídeos gravados no seu cuarto, vén disposto a 
demostrar con que vivimos nun mundo que se 
sustenta na mentira e que desde ben pequenos 
somos enganados, predicando co espectáculo 
Avangelio, o mércores 19 e o venres 29. Desde 
Málaga, Canco Rodríguez aterra o venres 23 
no teatro da rúa de Policarpo Sanz afirman-
do que El rock and roll ha muerto; cun enérxi-
co espectáculo dirixido por Víctor Conde, o 
humorista andaluz fai un percorrido desde as 
orixes do rock nos Estados Unidos. Xa no mes 
de novembro, a promotora convídanos a rir 
sen parar o venres 18 co show de Kike Pérez na 
coctelería Sinatra e o sábado 26 co Espíritu de 
Santi Rodríguez no Teatro Afundación.

Outono lírico

Aínda que poida sorprender, Vigo gozou de 
gran tradición operística durante o século xix. 
De aquí saían barcos nos que as mellores com-
pañías españolas e italianas partían para ir facer 
as Américas; non sen antes deleitar o público 
vigués. En 1958, Camilo Veiga quixo poñer 
de relevo esta tradición e creou a Asociación 
Amigos de la Ópera. En 2011 a asociación puxo 
en marcha o Outono Lírico, un ciclo de concertos 
que aparece recollido na prestixiosa revista bri-
tánica Opera. A undécima edición deste ciclo está 
composta por un total de nove eventos. O máis 
destacado do programa é Falsfatt, a derradeira 
ópera de Giuseppe Verdi que, por primeira 
vez desde a estrea en 1893 na Scala de Milán, 
se interpreta o 30 de outubro; nesta sorte de 
concerto semi-escenificado, participa un elenco 
enteiramente estatal xunto a Orquestra Vigo 

430 e o Coro de Cámara Rías Baixas. Pero 
antes, Maribel Ortega fai un repaso da pre-
senza feminina na obra de Richard Wagner 

co concerto Wagner. Mujeres y diosas o sábado 
1. O sábado 15, o tenor venezolano Aquilés 

Machado ofrece o recital Huellas, que ten como 
protagonista a canción iberoamericana de com-
positores como Modesta Bor, María Grever 
ou López Buchardo. O concerto Novas voces, 

as proxeccións de Campanadas a medianoche 

(Orson Welles, 1965), a ópera La vida breve de 
Manuel de Falla e o habitual ciclo de confe-
rencias complementan a oferta lírica outonal.
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Les Luthiers

Pouca presentación necesita esta agrupa-
ción arxentina que leva máis de 55 anos 
facéndonos desfrutar cos seus espectáculos 
de humor intelixente. O venres 21, o sába-
do 22 e o domingo 23 regresan ao auditorio 
Mar de Vigo con Gran Reserva, unha anto-
loxía que recolle algúns dos éxitos deste 
grupo. As orixes desta histórica agrupa-
ción remóntanse á cidade de Buenos Aires 

en 1967. Xunto con algúns compoñentes 
do coro clásico universitario I Musiciti, 
Gerardo Masana fundou Les Luthiers, 
un cuarteto que logo pasou a ser un quinte-
to e mesmo chegou a ser un septeto. Unha 
das singularidades do grupo é que os ins-
trumentos que empregan no escenario es-
tán construídos por eles mesmos; Masana 
introduciu esta idea coa construción do 
bass-pipe a vara, elaborado con tubos de 
cartón atopados no lixo e elementos casei-
ros. Co tempo, Carlos Iraldi incorporouse 
á agrupación e traballou na construción de 
instrumentos atípicos; así naceu, por exem-
plo, a mandocleta, unha bicicleta cuxas rodas 
traseiras move as cordas dunha mandolina. 
Tras o pasamento de Irraldi en 1995, Hugo 

Domínguez colleu a remuda do artesán. 
Nesta nova xira que recala en Vigo, par-
ticipan Jorge Maronna, Carlos López 

Puccio, Roberto Antier, Tomás Mayer 

Wolf, Martín O’Connor e Horacio Tato 

Turano, actuando tamén Santiago Otero 
e Pablo Rabinovich como alternantes.

Orquestra Clásica de Vigo

En 1984, o asturiano Manuel Martínez 

Álvarez-Nava chega á nosa cidade e sorprén-
dese ao ver que en Galicia non existe ningunha 
orquestra. De aí nace a Orquesta Clásica de 

Vigo, que desde o inicio apostou pola innova-
ción nos formatos. Durante os anos que leva 
en activo, as obras interpretadas cóntanse por 
centos e, nos últimos programas, inclúense 
propostas con bandas sonoras, cine en direc-
to ou danza, combinando obras consagradas 
con fórmulas máis actuais. A nova temporada 
da Orquesta Clásica arranca o sábado 22 e está 
composta por cinco espectáculos. Inaugura o 
ciclo co Concerto para violonchelo composto en 
1919 por Edward Elgar, unha das pezas máis 
recoñecidas para este instrumento, sobre todo 
tras o paso na década dos anos sesenta do sé-
culo pasado polas mans de Jacqueline du Pré, 

artista que elevou esta obra complexa, visceral 
á categoría actual; trátase dunha peza única 
interpretada polo afamado solista granadino 
Guillermo Pastrana. Completa o programa a 
interpretación da Suite xaponesa do compositor 
británico Gustav Holst, unha peza bastante 
inusual que comparte época, estilo e nacio-
nalidade co anterior. O concerto é precedido 
pola estrea de Tempestas, de Ismael Amoedo 

Collazo, artista gañador do primeiro certame 
CreaClásica (2019), unha aposta da Orquesta 
Clásica de Vigo pola creación contemporánea.

MARIBEL ORTEGA: 
WAGNER. MUJERES Y DIOSAS

Sábado 1 - Teatro Afundación

NOVAS VOCES DA LÍRICA GALEGA
Sábado 8 - Auditorio Martín Códax

IGNATIUS FARRAY: 
LA COMEDIA SALVÓ MI VIDA

Venres 14 - Teatro Afundación

COLECTIVO DA SILVA
Sábado 15 - Sinatra Cóctel Bar 

AQUILÉS MACHADO: HUELLAS
Sábado 15 - Teatro Afundación

JUAN AMOEDO: AVANGELIO
Mércores 19 - Teatro Afundación

LES LUTHIERS: GRAN RESERVA
Venres 21, sábado 22 e domingo 23 

Mar de Vigo

CANCO RODRÍGUEZ: 
EL ROCK AND ROLL HA MUERTO

Domingo 23 - Mar de Vigo

VIBRA MAHOU FEST
Vwenres 28 e sábado 29 - Mar de Vigo

JUAN AMOEDO: AVANGELIO
Sábado 29 - Teatro Afundación

FALSTAFF (DE GIUSEPPE VERDI)
Domingo 30 - Teatro Afundación

MARÍA GUADAÑA: 
LATIDOS Y CULEBRAS

Sábado 5 (nov) - La Fábrica de Chocolate 

ZETAK: 
ZEINEN EDERRA IZANDO DEN

Venres 11 (nov) - Sala Rebullón (Mos)

SUU: KARAOKE
Sábado 12 (nov) - La Pecera

KIKE PÉREZ
Venres 18 (nov) - Teatro Afundación

SANTI RODRÍGUEZ: ESPÍRITU
Sábado 26 (nov) - Teatro Afundación

Vibra Mahou Fest

Despois dunha primeira edición no 2019, este 
mes volve a proposta musical máis ambiciosa 
de Vibra Mahou, a plataforma de Mahou Cinco 
Estrellas que impulsa encontros en directo. 
Aínda que o gordo do festival ten lugar o sába-
do 29 no auditorio Mar de Vigo, a sala Molotov 
acolle o o venres 28 o concerto de inauguración 
cos madrileños Delaporte. Ao outro día, a xor-
nada do sábado 29 divídese entre dúas sesións: 
ao mediodía e á noite; na primeira parte do 
festival podemos escoitar a Depedro, proxecto 
musical do artista madrileño Jairo Zavala, que 
este ano presenta o traballo Máquina de piedad, 
no que volve deixar patente a influencia ameri-
cana. He bebido tanto que estoy muerto de sed é o 
proxecto que emana da unión da banda de pop 
psicodélico Los Estanques e mais a cantante 
independente Annie B. Sweet. A nota local 
pona Mon Band, que este ano volveu aos es-
cenarios tras a publicación de Juguemos a tenerlo 

todo. Na sesión de tarde, pódese gozar no hall 

do auditorio coa actuación de outros catro gru-
pos; a versión de Mi carro de Manolo Escobar 
é un dos temas que máis se esperan nos directos 
dos malagueños Arde Bogotá, que están des-
puntando a nivel estatal co traballo La noche; de 
Cartaxena vén Nunatak, que polo décimo ani-
versario publicou Nunatak y las flores salvajes; 

tamén soben ao escenario os vascos Shinova, 
que experimentan bases electrónicas no disco 
La buena suerte, escrito durante a pandemia; 
completa o cartel o cantante Álex Ruíz, máis 
coñecido como Sienna, que está a percorrer o 
estado co disco Melancolic.


