
A TROITA PRETENDE, MEDIANTE A INSUBMISIÓN A ESTE
MARCO ALIENANTE QUE FAI DA COMIDA UN RANCHO E
DO INDIVIDUO UN RECLUTA, IMPOR O PROTAGONISMO
DA SOCIEDADE CIVIL.

AS SUAS ARMAS SON O GARFO E A CULLER
PARA CONSTRUIR UNHA NOVA ORDE
SOCIAL-GASTRONÓMICA.

troita ... armada!

www.atroita.org
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A Troita Armada xurde como expresión dun 
proxecto de animación sociocultural no interior da 
Asociación Xuvenil “Itaca”, en maio de 1994.

Construimos coñecemento e intercambio 
cultural a través da participación, da relación, 
da comunicación. A nosa dinámica ten carácter 
integrador, por isto as nosas actividades 
acostuman ser abertas, e por iso tampouco 
somos, exclusivamente, unha sociedade 
gastronómica.

A troita é consciente de que, ademais está nun 
mundo que compre mellorar, e este compromiso 
anima o seu manifesto fundacional: “ a troita 
pretende impor o protagonismo da sociedade civil 
nunha nova orde social gastronómica”.

Cada catro meses facemos xuntanzas de 
programación entre as persoas socias.  
Levamos vintecinco anos cun procedemento de 
xestión horizontal, en que ininterrompidamente 
temos elaborado programacións das que 
teñen saído, cando menos uns cantos bloques 
temáticos: Rotas de viños, Actividades “Troitalevín”, 
Difuntaza, Videovenres, Xantares e ceas,  
Noites do polbo...

En defensa da lingua. 
2010

Insubmisión. 1997
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Rotas de viños: démoslle varias 
voltas á cidade a través dos viños dos 
seus barrios. A descuberta de bares 
tradicionais e modernos, o ambiente 
das tascas e dos sitios “exquisitos”, 
dende unha cidade que tivo unha 
marca diferencial dende cada barrio, e 
concellos “anexionados”, ao longo da 
súa historia. Bebemos a nosa historia 
dende a cultura dos barrios, e dese 
coñecemento teñen saído, incluso, 
algunhas publicacións.

Saídas a feiras gastronómicas: 
coñecendo “a pe de feira” a xeografía 
do país (e arredores), asociada case 
sempre a algún evento gastronómico: o 
viño de Amandi, as fabas de Ponteceso, 
o cocido de Lalín, o ourizo de Cervo, o 
marisco de O Grove, a castaña de  
O Courel, o viño do Ribeiro, o pan de 
Ousá e queixo de Friol,…. por estes e 
moitos sitios deixamos a nosa pegada.

Actividades “Troitalevín”: actividades 
en familia nas que as persoas máis 
cativas participan da vida asociativa 
con rotas e actividades ao aire libre e 
actividades de interior no local.

Difuntaza: no día de “Santos” xuntamos 
as nosas forzas coas dos que xa van 
alá, nunha ilustre procesión fora das 
coordenadas habituais do espazo/
tempo. A “escritura automática” alumea 
un manifesto que guía esta santa 
compaña, na que percorremos os viños 
da noite en busca dun novo “alba de 
gloria”.

Noites do polbo: á noite do 24 de xullo 
a patria faise polbo no local da Troita. 
Xuntámonos en irmandade aredor dun 
polbo… á feira, a mugardesa,  
ao esparavel pero sempre Polbo!.  
E no medio da cea, un descanso para 
ver os fogos.

www.a t r o i t a . o r g

Libro. 
Compostela dende os viños 

dos seus barrios

 Troitalevín. 2012  Troitalevín. 2013

 Troitalevín. Obradoiro de pan. 2014 Troitalevín

 Difuntaza

 Noite do polbo. 2003  Noite do polbo
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Videovenres: temos a sorte de contar coa xenerosidade dun montón de amizades 
que se teñen ofrecido a compartir connosco ás súas inquietudes, coñecementos ou 

propostas. Ao redor dun mantel mantemos conversas de moi diversas temáticas.

 A cultura en Compostela. 2018

 A luz do negro, o wolfran. 2014

 As caixas. 2013

 Montes veciñais en man común. 2015

 Xurxo Mariño.2018

 Renda Básica Universal. 2015

 Videovenres. Xurxo Souto. 2014

 Joâm Facal e Antia Cortiças. Portugal. 2016

 O ouro de Ourense. Bieito Iglesias. 2016

 Suso de Toro e Camilo Franco. 2017

 Memoria histórica. 2008

 A politización da xustiza. 2017  Alacráns. 2017

 A esquerda en Galiza. 2018
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Xantares e ceas:  
o elemento gastronómico 
acostuma a intervir en 
calquera das nosas 
actividades. Máis hai ocasións 
en que a actividade en si 
mesma ten como centro 
a propia convocatoria 
gastronómica. Dende a nosa 
mesa dimoslle varias voltas 
ao mundo e as súas cousas: 
dende o xantar mexicano ao 
hawaiano, a comida tipo voda 
ao congreso de podoloxía, 
cea tipo cómic ao encontro 
druídico… a psicodelia, a 
eucaristía, a nouveau cocine 
ou cocido, todo é do noso 
interese.

 Cea mareira. 2015

 Cea medieval. 2004

 Xantar 10 aniversario. 2004  Xantar. Cara o qué. Novembro 1996
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Eliximos anualmente unha directiva na xornada 
máis democrática do ano, cunha asemblea e 
cea “democráticas” que forxan o espírito de 
irmandade.

Un camiño que, viaxeiros de Itaca, fainos 
disfrutar da travesía que desexamos que non 
remate nunca. Mentres, na viaxe, seguiremos 
facendo as nosas reflexións:

“Globalización, ou a arte de pensar 
que unha soa lingua pode máis que 
milleiros delas, ou que un pensamento 
único, repetido coma un caleidoscopio, 
é máis forte que centos de culturas, 
ideas e alternativas. Se isto é certo ¿qué 
é a globalización? ¿Que a gastronomía 
galega e a de todas as culturas do 
mundo se espallen polo orbe e podamos 
degustar brazo de sultán de Brunei en 
Muros, serpe de Zimbabwe no Cebreiro 
ou caldeirada de raia en Ulan Bator? 
¿Ou é máis ben que podamos comer 
hamburguesas e pizzas en todos os 
recunchos do planeta?. Semella que A 
Troita Armada e a súa carta fundacional 
se inclinan pola primeira. Idealismo. 
Non tanto, posto que concentramos 
toda a materia gastronómica de Galiza 
e do mundo nun punto do universo, 
habitualmente en Pombal 18, pero tamén 
en calquera outra parte do cosmo”.

 Encontros

 Revista. 2004

 Artigo de Bieito Iglesias, escritor e comensal  
da Troita Armada. Revista Tempos

 Receitas do mundo. 2004


