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Que é

Unha

EDITORIAL

Unha

REVISTA

Unha

XERACIÓN

dirixida por Ánxel Casal en que se publicaron
os principais títulos da literatura galega
anterior á Guerra Civil: O Porco de Pé de Vicente Risco,
Arredor de si e Pelerinaxes I de Ramón Otero Perayo, 
Historia Sintética de Galicia de Ramón Vilar Ponte, Nouturnio de medo e morte
de Antón Vilar Ponte, Joias arcaicas encontradas em Portugal de Mário Cardozo...

que se define a si mesma como
“boletín mensual da cultura galega:
órgao da Sociedade Galega de Pubricacións “Nós”
e que se publica entre outubro de 1920 e 1936.

que busca modernizar Galiza con vocación universal partindo
do recoñecemento da súa identidade. 

Vicente Martínez-Risco
y Agüero

Florentino López
Cuevillas

Alfonso Daniel
Rodríguez Castelao

Ramón Otero
Pedrayo

Ánxel Casal
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Precedentes
de

da que formaban parte, entre outros, figuras tan 
destacadas como Marcelo Macías, Arturo Vázquez Núñez 
ou Benito Fernández Alonso.
Foi o xerme do actual Museo Arqueolóxico, e nela 
formouse intelectualmente o núcleo ourensán de Nós.

Comisión de Monumentos
de Ourense

Revista literaria de corte modernista e un intento de 
renovar o panorama intelectual galego. Dirixida por 
Vicente Risco, nela participarán Florentino L. Cuevillas, 
Arturo Noguerol, Otero Pedrayo, Primitivo Rodríguez 
Sanjurjo. Publicada entre 1917 e 1918, 
ano en que ingresan nas Irmandades da Fala.

La Centuria

Por influencia de Antón Losada Díeguez, Vicente Risco, 
Otero Pedrayo, Florentino L. Cuevillas, ingresan nas 
Irmandades da Fala. Sen renunciar ao seu inconformismo, 
abrazan o nacionalismo e procuran a modernización da 
Galiza partindo do recoñecemento da sua identidade.

Irmandades da Fala

Marcelo Macías, Benito Fernández Alonso e 
Manuel Díez Sanjurjo, membros da Comisión.

Antón Losada Diéguez
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Ánxel
Casal

Desde 1920, en que, reunidos en un café de 
Pontevedra, Cabanillas, Castelao, Losada Diéguez y 
el que esto escribe, decidimos sacar la revista "Nos", 
que salió en octubre de aquel año, el renacimiento 
literario de Galicia fué llegando a su cumbre.

En relación con los numerosos grupos formados en 
todos los rincones de España y en comunicación con 
sus diferentes publicaciones y personalidades 
extranjeras, nace el movimiento" de vanguardia" 
(Manuel Antonio, Amado Carballo, Eugenio 
Montes, Luis Pimentel, luego otros muchos), que 
presenta un fenómeno curioso: por un lado, se 
siguen los modelos franceses del primer 
movimiento (época llamada "cubista" por su 
coincidencia con aquel movimiento de las artes 
plásticas)

Como
nace
a revista

Até o nº 15 a revista
edítase en Ourense,
pasando posteriormente á Coruña 
e Santiago de Compostela baixo a 
dirección de Ánxel Casal, aínda 
que a sede postal e dirección 
literaria seguirán en Ourense, 
na rúa Santo Domingo, 42.

Vicente Risco relata como a revista nace nunha reunión en 
Pontevedra no ano 1920, á que acuden Castelao, Losada 
Díeguez, Ramón Cabanillas e o propio Risco. O nome de Nós 
é proposta de Castelao, director artístico e encargado da 
estética da revista. O director literario é Vicente Risco.

Ramón
Cabanillas

Castelao

Losada
Díeguez

Vicente
Risco

Número 15
1 de xaneiro de 1923
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un proxecto
colectivo

Aínda que Vicente Risco foi o seu 
Director Literario e Castelao o seu 

Director Artístico e creador da súa 
estética plástica, Nós só se comprende como un 

esforzo colectivo que busca rexenerar Galiza.

A variedade de temáticas e 
contidos que abrangue a revista: 

literarios, artísticos, etnográficos, 
arqueolóxicos, filosóficos, 

políticos... referidos a Galiza, así 
como a súa vocación de dar a 
coñecer na Galiza a creación 

cultural doutros países, só se pode 
comprender e explicar baixo esa 

idea de Galiza como 
esforzo colectivo.

Luis Pimentel

Emilio Pita

Fermín Bouza Brey

Ánxel Fole

Arturo Noguerol Buján

Ánxel Casal

Xaquín e Xurxo Lorenzo
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a importancia
do coñecemento

Hai que coñecer a Terra,
e Nós percorrerá Galiza andando que, segundo eles,

a súa xeografía, a súa historia, as súas xentes.
é como mellor se coñece unha Terra, 

Otero Pedrayo por Risco
na peregrinaxe a

Santo André de Teixido
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Membros do Seminario de Estudos Galegos, en 1928, nas Ruínas de San Domingos de Pontevedra.

da tradición
a modernidade

No proceso de modernización de 
Galiza cómpre salientar o

Seminario de 
Estudos Galegos,

fundado o 12 de outubro de 1923 e 
no que se integra Nós, ocupando a 
responsabilidade na coordinación 
dalgunha das 12 seccións en que se 
organiza o SEG:

Desde o Seminario de Estudos 
Galegos (SEG) impulsarán 
traballos e publicacións para 
coñecer Galiza desde a 
realidade e idiosincrasia das 
súas comarcas, e neste labor a 
pegada de Nós está presente.

Nós é consciente de que
o progreso da Galiza

ten que partir do 

que caracteriza aos seus habitantes
diálogo coa Terra

• Castelao (artes e letras),

• Vicente Risco (etnografía),

• López Cuevillas (prehistória),

• Otero Pedrayo (xeografía). 

�����
�����
�������

������
�����
������

��������

�����	�
����

�����
�����
������

��������
������
�������

�������
����
���	��	�

�������
�������
�������

����
 ���
������

����
������
�������

����������
�����
���������

�������
�����

�������
��������
������

����
���������
��������

��������
�������
����������

����
������
�������

����
�������

�������
��������
�������������

anos

#NósOurense

ourense.gal · ourensecultura.gal



e a modernización

da Galiza
Nós ten como un dos seus obxectivos

a modernización da Galiza
sen renunciar á súa esencia.
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sen necesidade de mediación ningunha doutras linguas, 
enriquecendo a nosa cultura e contribuíndo tamén a 

facer medrar as outras con todas as achegas que desde 
Galiza somos quen de fornecer. Unha lingua e cultura 

vivas e ricas que abren fronteiras e viaxan polo mundo.

europeísta
Nós 

consegue que a cultura galega
interaccione co resto das culturas do mundo

en pé de igualdade,

de vocación universal,

Nós
é un movemento

que olla para o mundo

plenamente europeísta

sen complexos.

Philéas Lebesgue

Margot Sponer, nada en Neisse o 10 de febreiro de 1898 
e finada en 1945, foi unha lingüista alemá que, como 
autora da tese de doutoramento Altgalizische Urkunden. 
Documentos Antiguos de Galicia, converteuse nunha das 
pioneiras dos estudos galegos no mundo. 
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Son fluidas as relacións cos principais intelectuais: 
literatos, historiadores, arqueólogos, etnógrafos…

e Portugal:

Poema de Teixeira de Pascoaes
publicado no primeiro número de Nós

porta aberta á lusofonía

En grande parte explícase pola 
proximidade lingüística e cultural, e unha 
achega ao saudosismo, corrente filosófica 
que ten no poeta amarantino Teixeira de 
Pascoaes o seu máximo representante.

nomeadamente, atlánticos.

Para Nós,

Portugal
ocupa un lugar destacado
nas relacións con outros

pobos de Europa,

É moi significativo que o número cero da revista Nós
comece cun poema de Teixeira de Pascoaes

Leonardo José
Coimbra

Ese sentimento saudosista ben o podemos entrever
na afirmación que se fai nas “Primeiras Verbas”:
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o valor da

Tratado de Versalles, 1919.Celebración do fin da Primeira Guerra Mundial en París.
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tolerancia

Malia nacer nunha época de
fortes tensións políticas,

económicas e sociais derivadas
dos tratados que deron fin á

I Guerra Mundial,

Nós
é un canto á tolerancia

A revista deixa de se editar
cando o golpe de estado

que dá orixe á

Ditadura de Primo de Rivera,
que Vicente Risco critica en

O Porco de pé. 

E Nós “morre” co triunfo do
Golpe de Estado do 18 de xullo de 1936

que instaura a Ditadura Franquista. 
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En 1976, a fundación do

Museo do Pobo Galego, 
cuxo obxectivo de investigar, conservar, 
divulgar, defender e promover a cultura 

galega en todos os seus ámbitos, é 
coincidente coa filosofía de Nós.

Na simbólica data do 
25 de xullo de 1950, 
fai agora 70 anos,
ten lugar a creación de 

Galaxia, unha 
plataforma desde a que 
recuperar a creatividade 
e iniciativas de Nós.

En 1963, Luis Seoane e Isaac Diaz Pardo fundan 

O Laboratorio de Formas 
que dará orixe a Cerámicas do Castro, Editorial 

do Castro e Cerámicas de Sargadelos, cuxa 
estética continúa o labor de modernización 

iniciado por Nós.

A Galiza actual,
orgullosa da súa identidade,
non sería posíbel sen Nós.

O traballo desenvolvido por Nós
no proceso de modernización da Galiza
vai trascender á ditadura franquista e chegar aos nosos días.

No exilio vanse editar obras 
fundamentais como Sempre en 
Galiza de Castelao ou a Historia de 
Galicia dirixida por Otero Pedrayo 
(Xeografia por Otero Pedrayo, 
Etnografía espiritual 
por Vicente Risco, 
Etnografía material 
por Xaquín Lourenzo).

O legado de

Asemblea fundacional de Galaxia.
Santiago de Compostela, 1950

Luis Seoane e Isaac Díaz Pardo
Laboratorio de Formas

http://biblioteca.galiciana.gal/es/publicaciones/numeros_por_mes.do?idPublicacion=1202&anyo=1920

Podes descargar todos os números da revista Nós en formato PDF
en Galiciana, a Biblioteca Dixital de Galicia
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