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Máis información en cidadedacultura.gal

A exposición Galicia, de Nós a nós 
reúne na Cidade da Cultura máis de 300 
pezas na que aspira a ser a mostra máis 
completa e ambiciosa realizada ata o 
de agora sobre a Xeración Nós e unha 
das citas culturais imprescindibles do 
outono de 2020, no que se conmemora 
o centenario da publicación da revista 
Nós. O Museo Centro Gaiás exhibirá 
obras procedentes de Francia, Alemaña e 
Portugal que porán o foco nas conexións 
internacionais da revista e dos seus 
impulsores, abrindo unha vía para 
subliñar a dimensión de universalidade 
e apertura da cultura galega. Tamén 
para destacar o legado do grupo de 
intelectuais galeguistas que contribuíron 
decididamente, nas primeiras décadas 
do século XX, ao desenvolvemento, 
renovación e internacionalización da 
lingua e da cultura galega.

Galicia, de 
Nós a nós
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 que será a segunda gran 
exposición do Xacobeo 
2021 –tras Galicia, un 
relato no mundo– eríxese 
tamén como un proxecto 
de país co que o Goberno 
galego contribúe a dar a 

coñecer a riqueza dos fondos atesourados 
por numerosas fundacións e entidades da 
comunidade. En conxunto ceden obra para 
a exposición máis de 60 institucións –catro 
delas internacionais, dúas do resto de España 
e as restantes de Galicia– e prestadores 
privados. 

Comisariada por Afonso Vázquez-Monxardín 
Fernández e Ana Acuña Trabazo, Galicia, 
de Nós a nós nace tamén co espírito de 
servir como elemento que aglutine e reforce 
unha personalidade galega actual propia, 
ilustrada, universalista e aberta ás correntes 
de pensamento mundiais, como foi a 
emanada daquela iniciativa editorial nos anos 
vinte e trinta; ademais dar a coñecer polo 

miúdo unha revista que é un dos referentes 
imprescindibles da cultura galega do s. XX.

Levándonos desde o tempo dos 
considerados pais do galeguismo 
contemporáneo ata os nosos días, a mostra 
pon o foco na vixencia dos principios 
defendidos pola Xeración Nós, como a 
dimensión universal da cultura galega, a 
necesidade de ter unha voz propia no mundo 
e o carácter aberto e integrador de Galicia.

Entre as súas pezas, a mostra permite 
contemplar obras que foron obxecto de 
estudo da revista, como o Santiago de 
Morlaix, o Cristo de Santa Eufemia de Ambía, 
o puñal de Beluso, ou a estela de Florderrei 
Vello.

Ademais, reúne por vez primeira 
documentación dispersa por distintos 
arquivos que ilustra o desenvolvemento 
da revista: estatutos e títulos de socios da 
Sociedade Nós, recibos, suscricións, axenda, 
libro de contas, facturas ou correspondencia 
entre os protagonistas, que permiten 
rastrexar o devir da publicación.

A exposición emprega as novas tecnoloxías 
como un elemento que axuda a construír 
o relato expositivo e conectar coas novas 
xeracións, a través do uso de elementos 
interactivos, audiovisuais ou realidade 
aumentada.

A

Homenaxe a Castelao, 
Lugo, 19/06/1932. 
Diante de Castelao, 
Manuel Rodrigues Lapa, 
autor dun artigo en Nós 
sobre o evento
(Real Academia Galega) 
↓

Exposición: Galicia, de Nós a nós
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A mostra máis 
completa e 
ambiciosa sobre a 
Xeración Nós

Unha das 
citas culturais 
imprescindibles 
deste outono

Segunda gran 
exposición do 
Xacobeo 2021

Un relato histórico-
artístico en máis de 
300 pezas

Un recoñecemento 
ao legado dos ‘pais 
do galeguismo 
contemporáneo’

Proxecto central da 
conmemoración do 
Ano Nós

Coa implicación e 
colaboración de máis 
de 60 institucións e 
prestadores privados 

Obras procedentes 
de Francia, Alemaña 
e Portugal que porán 
o foco nas conexións 
internacionais da 
revista Nós

Un deseño 
contemporáneo, 
elementos interactivos 
e unha ollada renovada 
para mergullarse na 
historia de Galicia

↑
Fundadores da RAG, 1906. 
Sentados, de esquerda a 
dereita: José Ogea, Manuel 
Murguía, Manuel Curros 
Enríquez e Andrés Martínez 
Salazar. De pé: Eugenio Carré 
Aldao, Florencio Vaamonde 
Lores, Francisco Tettamancy 
Gastón e Eladio Rodríguez 
González
(Fotografía: Avrillon. Real 
Academia Galega) 



Cuevillas e Risco, San Cibrán de Las, 
Ourense. ca. 1922 (Familia Tovar Cuevillas)
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A memoria e os 
soños de Nós

  relato histórico-artístico 
da mostra artéllase 
en cinco seccións, 
apoiado en máis de 300 
pezas físicas e dándolle 
preeminencia ao visual 
fronte ao textual. O 

percorrido leva ás persoas visitantes desde 
os antecedentes –Galicia e o mundo antes 
de Nós- ata a memoria de Nós –a Galicia 
de hoxe–, a través dunha viaxe na que 
mergullarse nos protagonistas, a historia e os 
contidos dunha revista e un grupo humano 
que marcaron decisivamente a Historia de 
Galicia.

Nós artellou un espazo dende o que 
reivindicar a personalidade e a cultura 
de Galicia, a través do estudo científico 
e da creación, superando o tópico e o 
descoñecemento. Foi unha ferramenta 
para construír as bases da identidade do 
país e para a defensa da nosa lingua, todo 
desde unha óptica universalista. Foi punto 
de encontro entre as xentes da cultura 
humanística e científica do país, onde 
coñecer o que se facía fóra de Galicia e 
proxectar o que se facía aquí. 

NÓS, OS 
PROTAGONISTAS 
A mostra aborda as ramificacións e a 
polisemia de Nós (grupo, xeración, revista, 
álbum...), xa que os amplos grupos 
interxeracionais que se moven ao redor da 
revista son claves no desenvolvemento das 
iniciativas culturais anteriores, coetáneas e 
posteriores a Nós. Con todo, os sete nomes 
de Vicente Risco, Otero Pedrayo, Castelao, 
Cuevillas, Arturo Noguerol, Losada Diéguez 
e Cabanillas acompáñannos como guieiros 
desde o inicio ao fin da exposición: a Galicia 
de hoxe sería imposible de imaxinar sen a súa 
contribución. 

O
Presentación do 
Album Nós de Daniel 
Rodríguez Castelao, 
elaborado entre 1916 e 
1918, exposto a partir 
de 1920 pero non 
publicado ata 1931 
→

←
Ilustracións de Xosé Conde Corbal no 
Aniversario de Nós, 1975. 50 x 70 cm (Museo 
Arqueolóxico Provincial de Ourense)
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1920
Nunha xuntanza en Pontevedra, 
no mes de xuño,  á que acudiron 
Vicente Risco, Castelao, Ramón 
Cabanillas e Losada Diéguez 
decidiuse que o nome da revista 
monolingüe sobre a cultura galega 
que organizaban levase o nome 
do Álbum de Castelao: Nós; sairía 
nese mesmo outono.

1923
Na primeira etapa, entre 

1920 e 1923 imprímese 
en Ourense, agás os tres 

últimos números que o 
fan en Pontevedra. O 

esgotamento do modelo de 
funcionamento puramente 

voluntarioso coincidirá 
co comezo da ditatura de 

Primo de Rivera.

1925
En xullo de 1925 a revista reaparece 
na Coruña –logo trasládase a 
Santiago en 1931– sempre baixo 
a dirección de Vicente Risco e 
Castelao, pero baixo o impulso 
organizativo de Ánxel Casal, 
administrador da mesma, quen 
organizará unha editorial e imprenta 
do mesmo nome.

1936
O derradeiro número de Nós, 
corresponderá a fins de 1935. 
A dureza da guerra –varios 
colaboradores son asasinados, 
entre eles Ánxel Casal, outros 
débense exiliar, como Castelao– 
leva a desaparición definitiva 
da editorial, imprenta e da 
posibilidade de continuar a revista. 
Os superviventes afanaranse ata 
a fin das súas vidas en facer o 
traballo posible en pro de Galicia 
baixo o maxisterio de Castelao en 
América e de Otero en Galicia.

Os fitos
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Tecnoloxías 
interactivas para 
a era covid-19
A exposición emprega as novas 
tecnoloxías como un elemento que 
axuda a construír o relato expositivo a 
través do uso de elementos interactivos, 
audiovisuais ou realidade aumentada. 

Ademais, atendendo á situación xerada 
pola pandemia da covid-19 e para minimizar 
calquera risco de contaxio, todos os 
elementos interactivos da exposición 
empregan tecnoloxías sen contacto 
físico. A través de sensores de presenza 
e movemento, as persoas visitantes 
poden controlar as diferentes pantallas 
interactivas da exposición sen tocar 
ningún dispositivo e empregando os seus 
dispositivos electrónicos persoais no caso 
das recreacións en realidade aumentada. 

O deseño e desenvolvemento das 
experiencias interactivas é un traballo de 
Xoia Software Development, startup 
tecnolóxica galega especializada na creación 
de experiencias inmersivas a través de 
realidade aumentada, realidade virtual e 
mixta, especialmente destinadas a sectores 
como o cultural, turístico, industrial ou 
comercial.
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Tecnoloxías 
interactivas para 
a era covid-19

Realidade aumentada 
para reconstruír Aquis 
Querquennis 
A partir dun fragmento da escultura de 
emperador en bronce recuperada no Aquis 
Querquennis, as persoas visitantes da 
exposición poden reconstruír virtualmente 
este campamento romano grazas aos 
seus teléfonos móbiles e á tecnoloxía de 
realidade aumentada. A exposición permite 
mergullarse así neste espazo –escavado 
por primeira vez polo membro Nós, 
Florentino López Cuevillas– e afondar na 
vida, usos e distribución do campamento 
tal e como sería nos séculos I e II.

Un deseño para entrar polo ollo 
Interactivo para coñecer o deseño da portada da revista 
Nós, explicando a historia, significado e simboloxía da súa 
iconografía. Atendendo ás imaxes dos tres modelos de portada 
da revista, e ao traballo de deseño de Álvaro Valiño e a asesoría 
en deseño histórico de Pepe Barro, esta instalación interactiva 
amosa e explica todos os elementos gráficos deseñados por 
Castelao. Permite tamén ás persoas usuarias experimentar 
coas distintas variedades de tinta e papel da capa, que 
enriquecen os seus densos deseños con matices de vermellos, 
laranxas, violetas, verdes e azuis.
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Tecnoloxías 
interactivas para 
a era covid-19

Autores, materias 
e conexións 
internacionais 
Grazas á dixitalización integral 
da revista Nós na Biblioteca de 
Galicia, este buscador interactivo 
permite mergullarse nos artigos 
máis senlleiros da publicación. 
As persoas visitantes poden 
descubrir os colaboradores máis 
prolíficos da revista; ademais de 
coñecer as principais materias 
da publicación, que abranguen 
desde literatura a ciencias naturais 
ou etnografía. A instalación 
completa así a experiencia das 
persoas visitantes, que en sala 
poden contemplar pezas e 
documentos que exemplifican 
cada un dos nove grandes temas 
tratados na revista. Por último, o 
buscador revela tamén os lazos 
internacionais dunha publicación 
nacida co espírito de conectar 
Galicia co mundo, que contou con 
colaboracións chegadas de países 
como Irlanda, Portugal, Italia ou os 
Estados Unidos. 

Do mapa de Fontán a Google Maps 
Empregando material cartográfico comparativo do mapa de Fontán 
–referente para a Xeración Nós– e mapas posteriores como os do 
voo americano de 1956-57, as persoas usuarias poden comparar 
a evolución durante case dous séculos de cartografía galega nas 
cidades máis emblemáticas da revista Nós –Ourense, Pontevedra, 
Vigo, A Coruña e Santiago–, ata o día de hoxe.



Lechera, 1911, Carmen 
Corredoyra. Óleo/tea, 
101 x 66 cm (Colección 
de arte Afundación)
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Puntos de 
interese
O mapa que inspirou a Otero 
Pedrayo 
En 1833, o xeógrafo Domingo Fontán rematou a Carta 
Xeométrica de Galicia, considerado o primeiro mapa 
físico realizado con rigor e metodoloxía científica en 
España, tras investir na súa elaboración 17 anos da súa 
vida. Percorreu todo o país a pé e a cabalo para finalizar 
esta xoia cartográfica, adiantada ao seu tempo por unha 
exactitude que nalgúns casos non foi superada ata o 
emprego da fotogrametría aérea.

O tamén xeógrafo Otero Pedrayo puido contemplar 
desde a nenez esta obra, pendurada na súa casa 
de Trasalba que, nun tempo no que os mapas eran 
escasos e o acceso a eles non era doado, se convertiría 
en referente para os homes e mulleres de Nós. Na 
exposición poderá verse o mapa de Fontán exposto do 
mesmo xeito que en Trasalba, acompañado do banco no 
que Pedrayo sentou a carón da obra que o acompañaría 
nas súas viaxes por Galicia, tanto reais como literarias, 
ata formar parte da súa novela máis persoal, Arredor de 
si, na que aparece na escena central da narración. 

O legado de Pondal, nunha maleta
Varios centos de papeletas –conservadas nunha maleta 
legada á Real Academia Galega– nas que o poeta 
Eduardo Pondal foi redactando, ao longo da súa vida, un 
extensísimo poema que nunca chegaría a publicar: Os 
Eoas. Pondal quería que Os Eoas fosen o gran poema 
épico do Rexurdimento galego, un referente mítico 
sobre o que construír a identidade colectiva de Galicia. 
Pola mesma razón, uns anos máis tarde, a revista Nós 
acollería en catro números a tradución de tres capítulos 
do Leabhar Gabhála Erénn ou Libro das invasións de 
Irlanda, un conxunto de manuscritos medievais que 
narran as orixes lendarias da illa. Igual que Pondal, as 
xentes de Nós procuraron referentes para afortalar 
a identidade galega, á procura dun modelo no que 
inspirarse e establecer unha xenealoxía ilustre coa que 
lexitimar a emerxente conciencia nacional galega.

↑ 
Maleta de Eduardo Pondal cos 
borradores d’Os Eoas
(Real Academia Galega)

↑ 
"O Fontán", a Carta geométrica 
de Galicia, 1845 (Fundación Otero 
Pedrayo)
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O Santiago peregrino 
que Castelao trouxo da 
Bretaña 
…bateume o corazón, coma diante 
d’unha gran obra de arte. Outo, rexo, 
pensatible, vai camiñando pol‑o chán 
do Museo, e xuraría que por debaixo 
das suas roupas de pedra, alentan forte 
os folgos do peito. Non pode darse 
unha obra mais punxente e real do 
pelengrín de Compostela, do pelengrín 
das cunchas e bordón. (Nós, n.º 79, 
25/07/1930).

Son as palabras de Castelao sobre o 
Santiago viaxeiro do museo de Morlaix, 
que coñeceu durante unha viaxe para 
estudar as cruces de pedra da Bretaña 
francesa. A súa investigación aparece 
na revista profusamente ilustrada e 
documentada con diversos deseños 
da man do autor, relacionados todos 
eles coa iconografía xacobea e coa 
peregrinación, e cunha espléndida 
ilustración a toda páxina deste Santiago 
peregrino de Morlaix.

A primeira tese de 
doutoramento sobre 
lingua galega 
Margot Sponer (1898-1945) foi unha 
pioneira: muller de vasta formación 
filolóxica, viaxeira e políglota, estudosa 
da escrita galega medieval. O seu 
percorrido vital está marcado pola 
súa paixón filolóxica e polo seu radical 
antinazismo, sendo asasinada en Berlín, 
pouco antes do remate da guerra, 
polas súas actividades na resistencia 
clandestina contra o réxime de Hitler.

Na Universidade de Berlín, a Friedrich-
Wilhelms Universitat, Margot Sponer 
presentou o 20 de xuño de 1935 
unha tese de doutoramento titulada 
Altgalizische Urkunden, (Domumentos 
do galego antigo). Nela transcribe 
documentos galegos datados entre 

o ano 938 e o 1494 na que pode ser 
considerada "unha das primeiras teses 
sobre a lingua galega, se non a primeira" 
segundo o profesor da Universidade 
de Santiago de Compostela e crítico 
literario Antón Figueroa (A Trabe de 
Ouro, 2013). Colaboradora da revista 
Nós, en 1927 a publicación recolle un 
artigo da súa man titulado "Algunhas 
notas dos meus estudos sobre filoloxía 
galega", no que a naquela altura futura 
doutora denuncia a deturpación do 
idioma galego.

Puntos de 
interese

↑ 
Saint Jacques le Majeur, s. XV. 
Granito, 187 x 60 cm (Musée de 
Morlaix. Ville de Morlaix) 

↑ 
Margot Sponer: Altgalizische 
Urkunden. Berlin, 1935 
(Universitätsbibliothek der 
Humboldt-Universität zu Berlin. 
Foto: Yong-Mi Rauch) 



↑ 
Esmalte da arqueta de Limoges 
de San Martiño, ca. 1200 (Museo 
Catedral Basílica de Ourense)
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A folga de fame que 
conmoveu a Galicia de 
Nós 
Xunto con Portugal por motivos de 
historia próxima, por orixe céltica e 
simpatía política, será Irlanda outro 
gran foco de atención internacional 
da revista Nós. A morte en folga de 
fame do alcalde de Cork, Terence Mac 
Swiney, para reclamar a intervención 
internacional no conflito terá ampla 
repercusión mundial e en Galicia hai 
unha serie de artigos que amosan a 

Os esmaltes de Limoges da catedral de Ourense, 
baixo a ollada dun “monument man” 
Outra presenza foránea na revista será a do medievalista estadounidense Marvin 
Chauncey Ross, morador daquela en Madrid, pola súa participación no Centro 
de Estudos Históricos. Escribe en Nós tres artigos sobre obxectos medievais 
galegos, entre os que cita os valiosos esmaltes de Limoges da Catedral Basílica 
de Ourense (ca. 1200). O museo catedralicio conserva actualmente un total de 
53 placas esmaltadas de cobre con figuras en relieve –tres das cales viaxan ao 
Museo Gaiás para esta mostra–. Unha das pezas centrais da colección orixinal, 
o cristo en maxestade, pertence actualmente ao Museo Paul Getty en Los 
Ángeles. Chauncey, pola súa banda, foi na Segunda Guerra Mundial, un dos 
coñecidos como «monuments men», que se encargaban de acompañar as tropas 
aliadas desde Normandía coidando dos bens históricos das zonas liberadas e 
recuperando os bens espoliados polos nazis.

De cando a BBC emitiu 
un programa en galego  
Entre 1947 e 1956 a sección española 
da BBC acolleu uns programas 
en galego, catalán, e éuscaro que 
reflectían a realidade cultural de 
cadansúa comunidade.  Alejandro 
Raimundez e Plácido Castro foron os 
organizadores e locutores do “Galician 
programme” desde Londres. En Galicia, 
os colaboradores sobrevivintes de Nós 
apoiaron sen reservas este programa 
puramente cultural.  Francisco 

proximidade dos galeguistas á causa 
e os contactos a través da embaixada 
dos irlandeses en Madrid. Tanto A 
Nosa Terra como Nós fan números 
especiais e, no correspondente de Nós, 
decembro 1921, preséntase en versión 
galega un orixinal enviado desde a 
embaixada, asinado pola irmá do alcalde 
mártir, Annie Mac Swiney, no que se fai 
un repaso á súa vida. Así, esta irlandesa 
convértese nunha das tres mulleres con 
artigos de seu en Nós. As outras serán 
Francisca Herrera Garrido, que o fará en 
tres ocasións, e a alemá Margot Sponer. 

Fernández del Riego desde Vigo 
e  Leuter Gonzalez Salgado desde 
Ourense, recadaron colaboracións 
de Leandro Carré Alvarellos, Fermín 
Bouza Brey, Florentino López Cuevillas, 
Aquilino Iglesia Alvariño, Ramón Otero 
Pedrayo, Ánxel Fole, Ramón Villar 
Ponte, Ricardo Carballo Calero, Rafael 
Dieste, e mesmo doutras persoas xa 
das seguintes xeracions, como Celso 
Emilio Ferreiro ou Manuel María.

Puntos de 
interese



↗ 
Minerva de prato, 156 x 61 x 65 cm 
(Museo do Pobo Galego)

↗ 
Caixa de tipos (Museo do Pobo 
Galego)
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As 134 portadas de 
Nós, reunidas por vez 
primeira  
Unha impresora Minerva manual 
e unhas caixas de tipos crean o 
marco expositivo para cotemplar, 
conxuntamente por vez primeira, 
134 portadas da revista Nós nas que 
podemos admirar o icónico deseño de 
Castelao que marcou a identidade da 
súa capa.

Desde os debuxos sinxelos, centrados 
e simbólicos dos primeiros números, 
viaxamos á radicalmente diferente 
segunda portada, na que Castelao 
aplica as aprendizaxes da viaxe 

a Europa e fai unha composición 
acugulada de elementos decorativos, 
de sabor románico e art nouveau, e de 
simboloxía da terra. Desde o cáliz, á 
fiandeira; desde capiteis vistos en París 
e Munich, a un gaiteiro e un pregoeiro 
que toca o corno; ou unha caracocha, 
símbolo da árbore da vida. As variadas 
cores das tintas e papeis danlle vida ao 
conxunto, e coinciden coas cores dos 
libros e folletos saídos das imprentas Lar 
e Nós en cadanseu momento.

Puntos de 
interese
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‘Os artistiñas’ do 
Volter ourensán 
Trala Guerra Civil, os 
colaboradores e colaboradoras 
de Nós mantiveron o seu traballo 
pola cultura galega dende 
diferentes postos e lugares. 
É o caso dos ourensáns que, 
ao asumiren unha postura 
conservadora  no social e no 
relixioso e seren máis coñecidos 
polo tema cultural que político, 
continuaron o seu labor de 
investigación e difusión arredor 
de Galicia, facendo de enlace vivo 
coas novas xeracións.

A comezos dos 60, xorde 
en Ourense, e apadriñado 
por Vicente Risco, un grupo 
coñecido como Os artistiñas, así 
denominado precisamente polo 
escritor. Coa taberna de Tucho 
como lugar de reunión, á que o 
propio Risco chamaba "O Volter", 

A pegada de Nós na  
cultura galega do S.XXI
Como imaxinaban os homes e mulleres de Nós que sería 
a Galicia de hoxe? Ata que punto a conxunción de coraxe 
e talento que se dou neste momento histórico marcou o 
futuro de Galicia? Cantas rúas, prazas, escolas, fundacións, 
premios, centros culturais, museos ou entidades sociais 
levan os seus nomes a día de hoxe. Unha gran peza gráfica 
e outra audiovisual –da man do deseñador Álvaro Valiño e da 
produtora Miramemira– tentan dar resposta a estas cuestións, 
enxergando a Galicia de hoxe a través da ollada de Nós. 
Abrimos así un espazo para o diálogo con todas as persoas 
visitantes, pero tamén con diferentes persoeiros do mundo 
cultural e científico que participan nesta tertulia audiovisual: a 
poeta Yolanda Castaño, o cineasta Oliver Laxe, a cantautora 
Faia Díaz, a fotógrafa Lúa Ribeira, o deseñador Carlos Hidalgo, 
a artista visual Marta Verde, a arqueóloga Rebeca Blanco e o 
pedagogo Alejandro Sotelino.

nomes como os pintores Xaime 
Quessada e Xosé Luís de Dios ou 
os escultores Acisclo Manzano 
e Xosé Buciños comezarán a 
desenvolver as súas traxectorias, 
tentando unha actualización da 
linguaxe plástica nun tempo e 
nun ambiente complicado para a 
modernización das artes.

Puntos de 
interese

↑
Xavier Pousa, Virxilio, Xosé 
Buciños, Xosé Luis de Dios, 
Otero Pedrayo e Xaime 
Quesada, Xixón, 1964 
(cortesía Manuel Buciños)



Gaiás, Cidade da Cultura Exposición: Galicia, de Nós a nós

17

Comisariado

Ana Acuña é profesora na Universidade 
de Vigo. A maioría das súas investigacións 
(centradas no exilio e na emigración, 
na literatura popular de transmisión 
oral, no ecofeminismo, no feito literario 
alofónico e nos escritores pontevedreses 
ou vinculados á cidade de Pontevedra) 
encóntranse en publicacións periódicas e 
volumes colectivos. 

No ano 2011 traballou na exposición 
conmemorativa do Ano Xoán Manuel Pintos 
(Concello de Pontevedra) e en 2015, xunto 
con Víctor F. Freixanes e Olivia Rodríguez 
González, na exposición Pontevedra. 
Laranxeiras e limoeiros (Concello de 
Pontevedra)

Afonso Vázquez-Monxardín Fernández, é 
catedrático no IES As Lagoas de Ourense 
e académico correspondente da RAG. 
Estudou Arqueoloxía e vinculouse ao 
Museo de Ourense antes de dedicarse á 
docencia da lingua e literatura galega. 

Promoveu a formación do Arquivo Sonoro de 
Galicia (1991) no seo do Consello da Cultura 
Galega; impulsou os roteiros de A Esmorga 
(1997) e Carlos Casares (2016); impartiu 
cursos de galego en América (1987-88-92) 
e elaborou, con Marcos Valcárcel, varias 
exposicións para a SXPL sobre autores das 
letras galegas (Padre Sarmiento, Xoaquín 
Lorenzo, Lugrís Freire, Lorenzo Varela) e para 
Galaxia (Galicia, célula de universalidade. 
Europa e a Xeración Nós, 2007) e en 2018, 
para a Real Academia Galega, organizou 
a exposición Saco Arce, 150 anos da súa 
gramática. 

Ana Acuña Trabazo Afonso Vázquez–
Monxardín Fernández



El recuerdo de las joyas, 1901, Parada 
Justel. Óleo/lenzo, 151 x 117 cm (Museo 
Arqueolóxico Provincial de Ourense)
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• Arquivo Pacheco. Vigo
• Arquivo e Museo Catedral de 
Ourense
• Arquivo Histórico Provincial de 
Ourense
• Arquivo Histórico Universitario e 
varias facultades da USC
• Asociación Cultural Dorna da Illa 
de Arousa
• Biblioteca e Arquivo de Galicia
• Biblioteca Municipal Abano 
Sardoeira. Amarante (Portugal)
• Biblioteca Xeral da USC
• CSIC Instituto de Estudos 
Galegos Padre Sarmiento
• Capela de Santa Eufemia de 
Ambía
• Colección de Arte Abanca
• Colección de Arte Afundación
• Concello de Boborás
• Concello de Ourense

• Concello de Vigo
• Consello da Cultura Galega
• Coral de Ruada
• Deputación Provincial de 
Ourense
• Diario de Pontevedra
• Diócese de Ourense
• El Correo Gallego
• El Progreso de Lugo
• Faro de Vigo
• Fundación Castelao
• Fundación Domingo Fontán
• Fundación Isla Couto
• Fundación Losada Diéguez
• Fundación Otero Pedrayo
• Fundación Penzol-Arquivo. Vigo
• Fundación Rosalía de Castro
• Fundación Vicente Risco
• Humboldt-Universität zu Berlin
• Instituto da Lingua Galega (ILG)
• La Región

• La Voz de Galicia
• Misión Biolóxica de Galicia
• Musée de Morlaix / Ville de 
Morlaix (Francia)
• Museo Arqueológico Nacional
• Museo Arqueolóxico Provincial de 
Ourense
• Museo de Belas Artes de A 
Coruña
• Museo de Historia Natural da 
USC
• Museo de Pontevedra
• Museo do Castro de Viladonga
• Museo do Pobo Galego
• Museo Municipal de Vigo 
Quiñones de León
• Museo Valle Inclán
• Parlamento de Galicia
• Real Academia Galega
• Real Coro Toxos e Froles

Esta lista complétase 
cos nomes dos 
prestadores privados que 
xenerosamente ceden 
obras das súas coleccións 
e arquivo persoal para 
que sexan amosadas 
na mostra, así como 
todas aquelas persoas 
que contribúen coa súa 
colaboración a que esta 
exposición sexa posible.

Con Galicia,de Nós a nós, a Xunta contribúe 
tamén a dar a coñecer a riqueza dos fondos 
atesourados por numerosas fundacións e 
entidades, especialmente galegas. En conxunto 
ceden obra para a exposición 64 institucións e 
prestadores privados: 

Un proxecto 
de país



Para chegar a universalidade
hai que partir da galeguidade

Ramón Otero Pedrayo

Castelao
Pensando Sempre en Galiza 
e nunha Alba de Gloria

«Unha lingua é 
máis que unha 

obra de arte, 
é matriz de 

inesgotables 
obras de arte»

Arturo Noguerol

O problema
do traballo en Galicia
Nós, Nº1, 1920

so
mentes se poden resolver rexionalm

ente»

Números en uso

1 - 9

10 - 31

114 - 118

119 - 139/144

32 - 113

A capa tivo tres deseños e en cada un deles 
Castelao redeseñou os caracteres para 
integralos no conxunto. Os dous primeiros 
contaban cun punto final que se desbotou no 
modelo final, o máis rotundo e que máis tempo 
ocupou a capa.

La capa tuvo tres diseños y en cada uno de ellos Castelao
rediseñó los caracteres para integrarlos en el conjunto. Los dos
primeros contaban con un punto final que se descartó en el 
modelo final, el más rotundo y que más tiempo ocupó la capa.

A capa icónica foi a tercera que tivo Nós. Se 
queres saber máis delas e da letra Galega, 
explora o interactivo que atoparás deseguido.

La capa icónica es la tercera que tuvo Nós. Si quieres saber más
de ellas, explora el interactivo que encontrarás a continuación

O logo de Nós
El logo de Nós

PANTALLA

Epigrafías románicas baixo os linteis do 
Pórtico da Gloria, nas que Castelao tería 
atopado inspiración para o debuxo dos 
caracteres da letra Galega. 
Video cedido por RTVG

Epigrafías románicas bajo los dinteles del Pórtico de la Gloria, 
en las que Castelao encuentra inspiración para el dibujo de 
los caracteres de la letra Gallega.
Video cedido por RTVG

tre

O deseño de Nós
El diseño de Nós

As viñetas foron reutilizadas en múltiples números. Por 
exemplo, esta anta en forma de trilito foi a ilustración da 
capa do número sete e no interior da revista apareceu 
como viñeta ou capitular.

Las viñetas fueron reutilizadas en varios números. Por ejemplo, esta anta en 
forma de trilito fue la ilustración de la capa del número siete y en el interior 
de la revista apareció como viñeta o capitular.

A maqueta é moi sinxela e rudimentaria, creada 
coas limitacións dos talleres das imprentas da 
época ós que Castelao e Risco poderían transmitir 
poucas instruccións.

La maqueta es muy sencilla y rudimentaria, creada con las 
limitaciones de los talleres de las imprentas de la época a los que 
Castelao y Risco podían transmitir pocas instrucciones.

Os mellores cabezallos foron deseñados na primeira 
época por Castelao. O máis senlleiro é a recreación dos 
monstros esmagados do baseamento do Pórtico da Gloria, 
de onde tamén sacou os leóns do índice.

Los mejores cabeceros fueron diseñados en la primera época por Castelao. 
El más singular es la recreación de los monstruos aplastados del basamento 
del Pórtico de la Gloria, de donde también sacó los leones del índice.

Exemplo dun deseño reutilizable que contería unha 
letra capitular con medidas e notas que tería que 
ser inserida nos talleres das imprentas.

Ejemplo de un diseño reutilizable que contendría una letra capitular 
con medidas y notas que tendría que ser insertada en los talleres 
de las imprentas

O deseño que hai en Nós atópase nos 
cabezallos e, a xeito de friso superior, 
capitulares requintadas r, e viñetas ou 
colofóns a xeito de peche e separadores t. 
Todas estas pezas se reutilizarían en 
vindeiros números. 

Él diseño que hay en Nós se encuentra en las cabeceras e
en forma de friso superior, capitulares requintadas r
y viñetas o colofones a manera de cierre y separadores t. 

Todas estas piezas se reutilizarán en próximos números.

e

r

t

Cabezallos
Cabeceros

Capitulares Viñetas e colofóns
Viñetas y colofones

3.3 Deseño de Nós
3.3.1 Portada icónica
3.3.2 Logos e pórtico da gloria

P59 P60 P61

P59. 1 panel fórex, 2 x 2,2m (v) a 1 m del suelo
P60. 1 panel fórex, 2 x 2,4 m (v) a 60cm del suelo
P61. 1 panel fórex, 2 x 1m (h) a 1 m del suelo

1 cm
20 cm
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Deseño
O deseño dos elementos gráficos de Galicia, 
de Nós a nós corre a cargo de Álvaro Valiño, 
deseñador gráfico, infografista e ilustrador 
que ten colaborado con publicacións como 
National Geographic, The Washington Post, 
The Guardian, Corriere della Sera ou Science. 
O seu traballo foi recoñecido con máis de 30 
premios Malofiej, o galardón máis prestixioso 
da infografía xornalística. 
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Montaxe

A montaxe da mostra está realizada pola 
Oficina Técnica da Fundación Cidade da 
Cultura de Galicia. Proponse un percorrido 
expositivo baseado nos trazados da 
arquitectura romana do campamento militar 
Aquis Querquernnis, unha estrutura que 
reflicte na súa planimetría a esencia orixinal 
das formas ordenadas, pragmáticas e sólidas 
da arquitectura romana. 

O espazo expositivo recoñece os trazados do Aquis como propios para 
acadar a ordenación octogonal e as tipoloxías edificatorias do asentamento. O 
trazado octogonal de rúas (Cardo-Decumanus) inicia nos accesos principais 
e auxiliares da sala, acompañ ando e finalizando en todas as seccións para 
permitir un percorrido libre ao visitante. O foro localízase fronte ao acceso 
principal, xerando un espazo introdutorio á mostra. 
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Itinerancias: 
Ourense e 
Pontevedra

Tras a súa estancia no Museo Centro Gaiás, a 
mostra comezará unha itinerancia no Centro 
Cultural Marcos Valcárcel, en Ourense, onde 
se poderá visitar entre o 18 de febreiro e o 4 de 
abril de 2021. Tanto o número de pezas como 
a montaxe serán as mesmas que na Cidade da 
Cultura. Esta itinerancia realízase en virtude do 
acordo coa Deputación de Ourense –entidade 
coorganizadora da mostra–. 

A continuación, entre o 6 de maio e o 11 de 
xullo de 2021, a mostra itinerará ao Museo de 
Pontevedra, en virtude dunha colaboración coa 
Deputación de Pontevedra.

↑
Mapa Geographico del Reyno 
de Galicia, de Tomás Lopez, 1784 
(Biblioteca e arquivo de Galicia)
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Catálogo

Co gallo da mostra publícase un amplo 
catálogo encargado a especialistas, que 
dá conta das pezas expostas. Seguindo a 
mesma estrutura da exposición, o catálogo 
consta dos textos dos comisarios e divídese 
en 5 capítulos que se corresponden cas 5 
seccións da exposición mais unha coda.

Ademais dos textos principais introdutorios 
dos comisarios, Ana Acuña e Afonso 
Vázquez-Monxardín, destácase unha 
selección dunha vintena de pezas singulares 
que se acompañan con breves textos de 
recoñecidos colaboradores que nos permiten 
afondar na importancia das obras presentes 
nesta exposición:

Colaboradores/as: 
Textos de sección a cargo de:

Xusto Beramendi, Anxo Angueira, Miguel 
Anxo Seixas, Olivia Rodríguez, María Xosé 
Fernández Cerviño, Xosé Manuel Núñez 
Seixas.

Textos breves a cargo de:  

Augusto Pérez Alberti, Dolores Vilavedra, 
Xosé Ramón Pousa, Victor Freixanes, 
Henrique Monteagudo, Xesús Alonso 
Montero, Desirée Domínguez, Bernardo 
Máiz, Aser Álvarez, María Jesús Lorenzo 
Modia, Rosario Álvarez, Mª Victoria Carballo 
Calero, Xavier Castro, Raul del Toro, Carlos 
Bernárdez.

O catálogo editarase como unha versión 
bilingüe galego/castelán e cunha separata en 
inglés.

Deseño do catálogo: Miguel Anxo 
Carvalho. Blau Estudio.
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MEDIDAS DE 
SEGURIDADE 
COVID–19

Galicia, de Nós a nós adapta a súa 
organización e espazo expositivo aos 
protocolos de seguridade fronte á 
covid-19 vixentes en cada momento. Isto 
tradúcese en medidas como as seguintes:

— Eliminación das entradas e folletos de sala en papel, 
substituíndoos polo seu equivalente en formato dixital.

— Emprego de tecnoloxías sen contacto físico para o manexo das 
instalacións interactivas da mostra.

— Axuste da capacidade permitida da sala á normativa vixente 
en cada momento, da que se informará ás persoas visitantes no 
momento do acceso.

— Visitas guiadas sempre con reserva previa e número de persoas 
que poden participar en cada quenda adaptado á normativa vixente 
en cada momento.

— Información ás persoas asistentes doutras medidas de seguridade 
de obrigado cumprimento, que no momento actual (outubro de 
2020) inclúen:

• Emprego de máscaras de protección

• Mantemento de distancia de seguridade entre persoas non 
conviventes

• Emprego de xel hidroalcólico no acceso á sala 



Bosquexo de ilustración para Nós, 
1926, Daniel Rodríguez Castelao. 
Debuxo, lápis/papel, 22 x 32,5 cm 
(Museo de Pontevedra)
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A Cidade da Cultura preséntase como un 
punto de conexión de Galicia co resto do 
mundo e un motor para impulsar proxectos 
culturais innovadores. Construída no cumio 
do Gaiás, un dos montes que rodean 
Santiago de Compostela, o arquitecto 
norteamericano Peter Eisenman deseñou 
esta “cidade” que semella xurdir da terra 
para erixirse como unha icona da Galicia 
contemporánea, dialogando coa Compostela 
milenaria, Patrimonio da Humanidade e 
destino do Camiño de Santiago. 

Este espazo, destinado á cultura, ao 
emprendemento e á tecnoloxía, acolle catro 
institucións culturais: 

Museo Centro Gaiás. A súa beleza e 
flexibilidade convérteno no espazo perfecto 
para acoller exposicións de gran dimensión, 
eventos culturais e espectáculos de artes 
escénicas. É o centro cultural e artístico da 
Cidade da Cultura.

Biblioteca e Arquivo de Galicia. 
Preservan a memoria bibliográfica e 
documental da comunidade e actúan como 
cabeceiras da rede pública de bibliotecas e 
arquivos. 

Centro de Emprendemento Creativo. 
Acolle a Axencia Galega de Industrias 
Culturais (AGADIC), que impulsa o tecido 
empresarial no sector cultural, un espazo de 
coworking, un viveiro de empresas e unha 
área de empresas TIC.

Centro de Innovación Cultural (CINC). 
É sede da Fundación Cidade da Cultura e da 
Axencia para a Modernización Tecnolóxica 
de Galicia, que aglutina os servizos 
tecnolóxicos da Administración galega. 

Espazos naturais. O Bosque de Galicia, 
o Xardín Literario, o Xardín do Teatro e o 
Parque do Lago son os espazos verdes cos 
que conta o Gaiás. Lugares nos que gozar 
da natureza, descansar, practicar deporte 
e hábitos de vida saudables a través da súa 
rede de sendas e admirar novas caras da 
cidade de Compostela.

Gaiás, Cidade 
da Cultura
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Museo 
Centro Gaiás

Referente arquitectónico do século XXI, o 
Museo Centro Gaiás é un dos edificios máis 
singulares e con máis posibilidades de uso da 
Cidade da Cultura, que aspira a converterse 
no centro expositivo de referencia de Galicia.

A espectacularidade da súa fachada, con 
case 43 metros de altura, e os seus máis 
de 16.000 metros cadrados de superficie 
que inclúen espazos expositivos, almacéns 
e obradoiros, permiten ao Museo Centro 
Gaiás despregar unha oferta de actividades 
expositivas e dinamizadoras do sector 
cultural que o converten nun centro activo e 
en continua renovación.

O Museo Centro Gaiás conta cunha 
superficie expositiva de 6.600 metros 
cadrados, dividida en tres plantas superiores 
e un grande espazo multifuncional na planta 
inferior, na que é posible materializar retos 
expositivos de diversa natureza.

Desde a súa inauguración en 2012, o 
Museo Centro Gaiás ten colaborado con 
institucións culturais sobranceiras, entre 
as que se atopan o Centro Galego de Arte 

Contemporánea. CGAC, Daros Latinoamérica 
Collection, Fundación Cisneros. Colección 
Patricia Phelps, Heeresgeschichtliches 
Museum, Manchester Art Gallery, Migros 
Museum fur Gegenwwartskunst, Museo 
Arqueológico Nacional, Museo de Arte 
Contemporáneo de Castilla y León. MUSAC, 
Museu d'Art Contemporani de Barcelona, 
Museo de la Catedral de Santiago, Musée 
D’Orsay, Museum of Modern Art. MoMA, 
Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, 
Museo Nacional del Prado, Museo Sorolla, 
Museo Thyssen-Borenmisza, National 
Museum Wales, Patronato de la Alhambra 
y Generalife, Real Fábrica de Cristales de la 
Granja. Fundación Centro Nacional del Vidrio, 
RijksMuseum, The Scott Polar Research 
Institute, Victoria and Albert Museum e 
importantes coleccións privadas.
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