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Como é o MUVI?

O MUVI é un espazo bastante grande, de-
dicado aos videoxogos, cunha parte onde
hai consolas, dispositivos e incluso má-
quinas Arcade de todas as épocas para
poder probar.

Pódese xogar a todos os videoxogos do

museo?

Pódense probar todas as máquinas e vi-
deoxogos que hai. Pero, claro, hai uns
2.000 títulos e moitas consolas, entón, de-
pende do día, pódese xogar a uns ou
outros.

Que pasa se ten que pechar

o museo cando estás no

medio dunha partida?

Nunca nos pasou! Todas as
partidas se rematan. No
MUVI hai tempo para isto e
moito máis. Somos moi fle-
xibles neste sentido.

Que xogos prefiren os visitantes:

de aventura, arcade, estrate-

xia…?

Visítanos xente de todo tipo,
con gustos moi diversos.
Os rapaces buscan máis
videoxogos actuais e
consolas de última xe-
ración e as persoas
máis maiores buscan
outras experiencias,
que lle recorden á súa
infancia.

Credes que os videoxogos tamén son

educativos?

Na súa orixe naceron como algo lúdico,
pero ao longo das últimas décadas evolu-
cionaron moito e transformáronse nunha
fonte de divulgación moi potente. De feito,
hai escolas que traballan contidos escolares
a través dos videoxogos. 

Cal foi o cambio máis grande que deron

os videoxogos dende a súa creación ata

hoxe?

Cambiaron en todo! Non sabería
por onde empe-

zar. Ao principio eran moi rudimentarios
e limitados. Agora son capaces de tocar a
sensibilidade das persoas, con historias
tremendas, con gráficos espectaculares e
con multitude de xéneros para poder es-
coller.

De todos os personaxes de videoxogos

máis famosos con cal quedades?

Uf! Levamos 30 ou 40 anos xogando
aos videoxogos. Gústannos moitos,

pero quedariámonos con Ellie,
o personaxe principal de

Last of us. Pensamos
que representa a so-
ciedade actual mellor

que ningún.

Que máis se

pode facer den-

tro do MUVI?

O r g a n i z a m o s
obradoiros, char-

las, debates, etc.

Pódese visitar calque-

ra día?

O museo non abre todos
os días. Faino de maneira

puntual e anunciámolo
nas redes sociais con an-
telación. A nosa inten-
ción é abrir todas as
fins de semana en bre-
ve. A entrada é de bal-
de.
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ESTE MES ENTREVISTAMOS A

“No MUVi
pódense probar
todas as máquinas
e videoxogos que
hai”

“Os videoxogos son unha fonte de
divulgación”

GALO E JACOBO
MARTÍNEZ
Os irmáns galo e Jacobo Martínez son afeccionados aos videoxogos
dende nenos por iso crearon o MUVi, o único museo do videoxogo de
galicia, situado na vila costeria de Cangas. Este mes falan co Papagaio
de todo o que se pode facer neste lugar tan especial.

Este é o seu Facebook, onde po-
dedes ver as novidades e apertu-
ras do museo: https://www.face-
book.com/MuseoDoVideoxogo

ABRAHAM CARREiRO
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Participa! Envía unha lenda da túa zona a xornalopapagaio@gmail.com e publicarémola na web. Formarás parte dun concurso.
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Xa falamos do xeneral cartaxinés
Aníbal e dos seus elefantes. Ago-
ra tócalles aos bois. Na marcha
por Italia, o exército cartaxinés
caeu nunha trampa dos roma-
nos: meteuse nun val ao pé dos
Apeninos e ficou rodeado. Todas
as pasaxes polas que se saía do
val estaban taponadas por le-
xións romanas. Unha rateira. O
arteiro Aníbal ideou entón unha
das súas astucias: xuntou 2000
bois con cadanseu fachón apa-

gado nos cornos. Á noite man-
dou avanzar os bois, e, cando
xa estaban cerca dunha das pa-
saxes, os pastores que os guia-
ban acenderon de golpe os fa-
chucos. Os animais espantáronse
e acometeron os lexionarios ro-
manos. E, mentres estes pele-
xaban co gando, coidando que
era o exército cartaxinés, Aníbal
e os seus soldados coáronse si-
landeiramente e atravesaron os
Apeninos.

Busca pola pasaxe:

Choca. Campaíña que levan as
reses pendurada do pescozo.

Pano. Este debe ser fenicio,
pola cor, pois a tintura púrpura
só a sabían facer eles.

Baal Hammon. Rei dos deuses,
na mitoloxía fenicia. Coñécese
polos cornos de carneiro.

Incisivo. Dente. Debeuno per-
der algún elefante de Aníbal.

Escudo. Ha ser lígur, pois seica
eran de madeira. Aníbal levaba
guerreiros da Liguria con el,
pola súa maña para o combate.

Donicela. (Mustela nivalis)
Mustélido de corpo alongado
e patas curtas. Ten o pelo bran-
co no peito e mais no ventre.

Folla. Esta é de faia, árbore
abundante nos Apeninos.

Rebezo. (Rupicapra rupicapra)
Bóvidos máis grande que a ca-
bra. Ten as puntas dos cornos
reviradas cara a atrás.

Lucerna. Lámpada de aceite
moi usada polos romanos.

Tiña. Infección da pel que pro-
duce erupcións como lunares.
Neste caso atacou un boi.

A B C D E F G H
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Os bois de
Aníbal
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SOLUCIÓNS: choca (5C); pano
(5FG; Baal Hammon (8H); incisivo
(5,6GH); escudo (7DE): donicela
(1AB); folla (2H); rebezo (7BC),
lucerna (4H), tiña (4,5DE).

HISTORIA
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“O gato Roscón é negro coma o carbón.
Atopeino na rúa e agora soñamos
xuntos mirando para a lúa”. Estoulle
escribindo unha canción ao meu gato.
Ao gato Roscón. É verdade que o ato-
pei na rúa. Pasei ao lado dun edificio
abandonado e alí estaba, miañando
e con cara de fame atrasada, o gato
Roscón. Pregunteille se quería subir á
miña casa para comer algo, unha galleta
ou unha salchicha, e moveu os bigotes di-
cindo que si. E a verdade é que o gato
Roscón come un montón. Agora que o
penso, a miña canción podería seguir así:
“O gato Roscón come un montón. Salchi-
chas, galletas e ata un canelón”. Igual lle
pido que cantemos xuntos no colchón. Eu
comporía as letras e o gato Roscón tocaría
o trombón. Que gran idea. Formariamos
un dúo pop. Na cociña e no salón. 

“O gato Roscón viña doente. Estaba es-
peluxado e ensinaba os dentes”. Creo que
a canción seguiría así. Porque é certo que
o gato Roscón, cando o atopei, tiña mal
aspecto. Vivir na rúa é duro, por moito
que teñas sete vidas e unha manta de pelo
puro. O caso é que o gato Roscón entrou
na miña casa moi confiado, pero logo
botou a tarde bastante estresado. Vou ano-
tar esa rima para a canción. Para a canción
máis exitosa do gato Roscón. Pasáballe
que non recoñecía o lugar, porque os gatos
teñen que saber ben por onde queren
pisar. Ao principio non lle gustaba o meu
salón, pero agora xa o ten todo controlado,
o gato Roscón. Agatuña polo sofá e corre

de
a q u í
para alá. Os
dous come-
mos un mon-
tón. E dende
onte, confirmado: xa
somos un dúo pop. 

“Ao gato Roscón gústalle an-
dar coa xente. Pero ás veces
prefire estar só e ser indepen-
dente”. Así remata a canción
que lle escribín ao gato Roscón.
Porque é verdade que ao meu
amigo préstalle andar por aí ao
seu aire. Somos un dúo pop, pero
ás veces boto horas sen saber
onde vai o gato Roscón. Aínda que
en realidade, si que o sei. Algunhas
noites baixa á rúa, empoléirase nun
muro e ponse a mirar el só para a
lúa. E está ben que sexa así. O gato
Roscón e mais eu tamén soñamos por se-
parado. Logo volve á casa e comentamos
o que nos pareceu máis destacado. Esta
rima valería para a canción do gato Roscón.
Pero xa a teño completa. Así que pensarei

noutro gran éxito para o gato Roscón, que
xa deixou o trombón. Unha canción para
a súa nova faceta, agora que aprendeu a
tocar a trompeta. 

Diego Ameixeiras

O gato Roscón
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Participa! Envía fotos dos RETOS que che propoñemos a xornalopapagaio@gmail.com e publicarémolas na web. Formarás parte dun concurso.
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Adiviña, adiviñanza, que
animal leva os pés na cabeza?

Solución á adiviña anterior: caracol
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