
28 Xaneiro 
O aforismo e a beleza da síntese
Qué é unha síntese? Vivimos no 
mundo e na era da inmediatez, da 
mensaxe curta, directa e memorable. 
Falaremos de Hipócrates, e de como 
foi o primeiro en definir un concepto 
que agora, por mor de twitter, está de 
plena actualidade. Dunha caixa 
sacaremos dous conceptos ao chou, 
que cada quen deberá unir nunha 
frase con sentido que cabería nun 
tweet. Doutra caixa extraeremos 
refráns a medias, que deberán atopar 
a súa parella. Distinguiremos entre 
adagio, apotegma, máxima, proverbio, 
refrán e sentenza, e crearemos os 
nosos propios.

18 Febreiro 
A voltas coa idea de Europa
Partindo de fichas sobre diversas 
cidades de Europa, que colorearemos 
e ilustraremos con elementos 
senlleiros das mesmas, imos elaborar 
un xogo da oca que nos permitirá 
viaxar por todo o continente – 
partindo de Santiago e coa meta en 
Bruxelas - ao tempo que imos 
asociando a esas fichas, nas que 
vaiamos caendo, as súas bandeiras, 
lingua que se fala, e outros datos 
significativos. Unha vez remate o 
xogo, celebraremos un concurso por 
equipas para avaliar canto sabemos 
da nosa Europa.

1 Abril 
Lembrando a Maruja Mallo.
Para esta sesión, e ao xirar a mesma 
arredor dunha figura universal das 
artes, retomaremos a estrutura das 
celebradas en 2012 con Galicia, Ceo 
das Letras. Achegarémonos á vida e 
obra de Maruja Mallo mediante os 
seus cadros, as fotografías, e as 
persoas que compartiron época, arte e 
vivencias con ela, e deseñaremos 
colectivamente unha cronoloxía 
biográfica da pintora na que situare-
mos os fitos máis importantes da súa 
vida, da historia que viviu e da súa 
obra.

13 Maio 
Arquitectura. A influencia da 
Escola do Porto
Mediante xogos realizaremos un 
achegamento á utilidade e definición 
da arquitectura reflexionando en 
común sobre para que serve a 
arquitectura, para que as casas e 
edificios... Compararemos imaxes de 
casas de arquitectura de todo tipo 
para chegar á escola de Porto e 
descubrir os edificios que deixou na 
nosa cidade, sobre todo da man de 
Álvaro Siza, e xogaremos a reproducir 
o seu estilo. Logo faremos un mural 
con estes proxectos da nosa imaxina-
ción e finalmente construiremos as 
nosas propias maquetas ou deseños 
empregando a plastilina

Na década dos 40 do pasado século 
iniciou a súa andaina, da man de 
Fernando Távora, unha escola de 
arquitectura que asombraría ao 
mundo. Influenciada por valores 
modernistas emanados da Escola 
Superior de Belas Artes, a “Escola do 
Porto” sustentou as súas ensinanzas en 
varios piares: a atención e respecto ao 
contexto preexistente, a importancia 
do deseño, o gusto pola forma simple e 
depurada ou a concepción da arquitec-
tura como arte figurativa. Un dos seus 
momentos culminantes foi o SAAL 
(1974-76), un proxecto de vivendas 
sociais no que participaron arquitectos, 
artistas e movementos veciñais. Así e 
todo, tamén as individualidades 
definiron á Escola e déronlle lustre 
internacional: en 1992 Álvaro Siza 
Vieira e en 2011 Eduardo Souto de 
Moura obtiveron o premio Pritzker, o 
máximo recoñecemento mundial da 
disciplina, contribuíndo así ao 
nacemento dun mito. 
12:00 | Relatorio: Alexandre Alves 
Costa. Arquitecto e Catedrático 
Emérito da Universidade do Porto, foi 
presidente do Consello Directivo e 
presidente do Consello Científico da 
Facultade de Arquitectura. Desde 1970 
exerce a profesión liberal en coautoría 

con Sérgio Fernandez. Conferenciante 
en numerosos países sobre o ensino, a 
historia e a crítica da arquitectura. 
Entre outras distincións, obtivo o grao 
de Gran Oficial da Orde Militar de 
Sant’Iago da Espada e foi nomeado 
Socio Honorario da Orde dos Arqui-
tectos e da Academia de Escolas de 
Arquitectura e Urbanismo de Lingua 
Portuguesa. 
12:00 | Relatorio: Pedro Bandeira. 
Doutor en Arquitectura e profesor 
asociado da Escola de Arquitectura da 
Universidade do Miño. Representou a 
Portugal nas Bienais de Arquitectura 
de Venecia (2004) e Sao Paulo (2005). 
Galardoado co Premio SIM (promovi-
do por Samsung) polo proxecto Cara 
Xirasol. Entre outros, publicou con 
André Tavares o libro “Eduardo Souto 
de Moura: Atlas de Parede Imaxes de 
Método” (2011, Dafne). En 2014 foi 
curador da exposición “Escola do 
Porto: Lado B / Unha historia oral 
(1968-1978). 
12:30 | Espectáculo de luz e son: “A 
muda”. O director de escena Carlos 
Álvarez-Ossorio e Pablo Seoane 
presentan “A Muda”, peza para música, 
espazo e luz, creada a partir da casa 
imposible de Álvaro Siza. Espectáculo 
creado para o ciclo NEXOS.

COLABORA

CICLO DE
CULTURA
CONTEMPO
RÁNEA

CICLO DE
CULTURA
CONTEMPO
RÁNEA

CO PATROCINIO DO FONDO GAIÁS DA EMPRESA GALEGA:

NEXOS
INFANTIL

ARQUITECTURA. 
O ESPLÉNDIDO LEGADO 
DA ESCOLA DO PORTO 
13 MAI 2017
12:00 H.

O AFORISMO E A 
BELEZA DA SÍNTESE 

28 DE XANEIRO:

A CRISE EXISTENCIAL 
DE EUROPA 

18 DE FEBREIRO:

MARUJA MALLO E A 
XEOMETRÍA DO SIGNO 

1 DE ABRIL:

ARQUITECTURA. O ESPLÉNDIDO 
LEGADO DA ESCOLA DO PORTO 

13 DE MAIO:

INFORMACIÓN
PRÁCTICA:

Lugar: Biblioteca e Arquivo de Galicia 
Hora: 12.00 h.
Duración: 120 minutos
Entrada de balde previa inscrición en cidadedacultura.gal 
(as inscricións abriranse o luns posterior a cada sesión)



Vivimos en sociedades complexas, 
plurais e en constante cambio. A 
cultura contemporánea é a cada paso 
máis mestiza. Para descifrar as claves 
e tendencias de hoxe precisamos 
dunha visión panorámica que supere 
as vellas fronteiras do coñecemento, 
conxugando a un tempo os enfoques 
científico e humanístico.
O ciclo de cultura contemporánea 
NEXOS regresa en decembro de 
2016 da man de Marcos Lorenzo, 
combinando relatorios a cargo de 
destacados expertos con actuacións 
artísticas sorprendentes. E sempre 
desde un formato didáctico, ameno e 
distendido. 
Nesta quinta edición teremos unha 
novidade moi especial. Contaremos 
cun artista residente, o pianista Pablo 
Seoane, quen deseñará o apartado 
artístico de todas as sesións, e o 

interpretará acompañado por outro 
artista convidado. Polo tanto, todos 
os espectáculos serán estreas 
absolutas, creadas en exclusiva para 
NEXOS. 
Ao longo do semestre visitaremos o 
aforismo como fórmula ancestral de 
transmisión de saberes; indagare-
mos no futuro de Europa como 
proxecto político; repasaremos os 
principais fitos biográficos e 
pictóricos de Maruja Mallo; e 
coñeceremos os piares fundacionais 
da admirable Escola de Arquitectura 
do Porto, así como o seu legado e 
repercusión actual. 
Catro sesións a celebrar na Bibliote-
ca de Galicia e que rematarán cun 
convite a un viño e un petisco. 
Porque diso se trata, de ofrecer un 
aperitivo cultural para as mañás dos 
sábados.
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Desde tempos inmemoriais o 
pensamento dos pobos transitou en 
pequenos enunciados que sintetiza-
ban os saberes e as crenzas constituti-
vas da comunidade. Proverbios, 
refráns, máximas ou sentencias foron 
ferramentas ao servizo da transmisión 
do coñecemento. O aforismo, do grego 
“definir”, é aquela variante que 
concilia poesía e reflexión filosófica, 
fondura con precisión e beleza. 
Intelectuais de diferentes épocas, 
culturas e xeografías empregárono 
como vehículo de expresión: de 
Heráclito a Nietzsche ou Ciorán, de 
Confucio a Pessoa ou Sánchez 
Ferlosio. Agora, coa revolución 
tecnolóxica e a limitación dos 140 
caracteres, estas pílulas de sabedoría 
están a experimentar un vigoroso 
renacemento. 
12:00 | Relatorio: Jorge Wagens-
berg. Profesor de Física da Universi-
dade de Barcelona e profesor invitado 
da Danube University Krems 
(Austria). Creou e dirixiu o museo da 
ciencia da Fundación La Caixa, máis 

adiante renomeado CosmoCaixa. Foi 
presidente de ECSITE (European 
Collaborative for Science and 
Technology). Autor dunha vintena de 
libros e editor da colección “Metate-
mas”, da editorial Busquets. Recibiu o 
Premio Nacional de Cataluña ao 
Pensamento e Cultura Científica en 
2005 e a Creu de Sant Jordi en 2007. 
Colaborador habitual dos diarios El 
País e El Periódico. Un dos seus 
últimos libros é “Más árboles que 
ramas: 1116 aforismos para navegar 
por la realidad (2012, Tusquets). 
13:00 | Concerto: “Non me 
pertenzo”. Carmen Gurriarán 
(soprano) e Pablo Seoane (piano) 
presentan “Non me pertenzo”, dez 
pequenas cancións, dez miniaturas 
musicais de autores como Anton 
Webern ou Francis Poulenc, entre 
outros. Espectáculo creado para o 
ciclo NEXOS.

O 1 de abril celebramos o Día das 
Artes Galegas, este ano dedicado a 
Maruja Mallo. Non é de estrañar. 
Maruja Mallo (Viveiro, 1902; Madrid, 
1995) foi a artista galega máis 
destacada do último século. A única a 
quen Ortega y Gasset organizou unha 
exposición na sede de Revista de 
Occidente. Das contadas pintoras da 
vangarda a quen André Breton e o 
Museo Nacional de Arte Moderno de 
Francia lle compraron obra na década 
dos trinta. Daquelas pioneiras que 
racharon os teitos de cristal para 
afirmar á nova muller, dona de seu. 
Unha artista cun proxecto creativo 
persoal e recoñecible, con indepen-
dencia de que a asocien ao surrealis-
mo, ao futurismo ou mesmo se lle 
sinale como precursora do pop art. 
Tras 25 anos no exilio e outros tantos 
de relativo anonimato, foille concedi-
da a Medalla de Ouro ao Mérito nas 
Belas Artes (1982) e a Medalla de 
Galicia (1992). 
12:00 | Relatorio: Carme Vidal. 
Ensaísta. Licenciada en Filosofía e en 
Xornalismo, é autora da biografía 
“Maruxa Mallo” (1999) que inaugu-
rou xunto con María Casares a 

colección Mulleres de A Nosa Terra. 
Membro da Comisión de Igualdade 
do Consello da Cultura Galega e 
colaboradora do Álbum de Mulleres. 
Ten desenvolvido un inxente labor 
investigador e divulgativo a prol da 
recuperación da memoria de mulleres 
como Syra Alonso, Mercedes Núñez 
ou María Luz Morales, entre outras.
12:00 | Relatorio: Carlos Bernár-
dez. Ensaísta, crítico de arte e crítico 
literario. Licenciado en Xeografía e 
Historia, sección Historia da Arte, e 
profesor de Lingua e Literatura 
Galega. Autor prolífico, ten publica-
dos numerosos libros monográficos 
sobre persoeiros das nosas letras 
como Manuel Antonio, Blanco Amor 
ou Dieste, e das nosas artes como 
Seoane, Colmeiro ou a propia Maruja 
Mallo (“Maruja Mallo: a pintura da 
nova muller”, 2010, Nigra).  
13:15 | Espectáculo poético – 
musical: “Longa e profunda liña 
da sorte”. Belén Bermejo e Pablo 
Seoane abordarán musicalmente 
unha selección de textos de Maruja 
Mallo, trazando a semblanza da 
pintora. Espectáculo creado para o 
ciclo NEXOS.

O final da II Guerra Mundial impuxo 
en Europa occidental unha axenda que 
aconsellaba máis unión entre os países 
(cortalumes para evitar novos 
conflitos) e un proxecto socialdemó-
crata para frear a influencia soviética. 
Esa aposta pola unión foise traducindo 
en diferentes acordos que acabaron por 
desembocar na creación da Unión 
Europea. 
En tempos recentes estalou unha crise 
económica provocada pola desregula-
ción dos mercados financeiros e pola 
burbulla inmobiliaria. Os custes desa 
crise foron derivados primeiro aos 
Estados, en forma de rescate aos 
bancos, e finalmente á cidadanía en 
forma de recortes. Como consecuen-
cia, asistimos a un aumento das 
desigualdades sociais, ao auxe da 
xenofobia e ao descrédito da política e 
da propia UE. O medre de forzas 
euroescépticas en todo o continente e a 
próxima saída do Reino Unido 
sitúannos nun escenario de fortes 
incertezas. Sobrevivirá Europa ao seu 
enésimo rapto? Cara onde imos? 

12:00 | Relatorio: Ignacio Sánchez 
– Cuenca. Sociólogo e filósofo, 
impartiu aulas na Universidade 
Complutense, na Universidade de Yale 
(EEUU) e na Universidade Pompeu 
Fabra. Na actualidade é profesor de 
Ciencia Política na Universidade 
Carlos III de Madrid, así como 
director do Instituto Carlos III – Juan 
March de Ciencias Sociais. Colabora-
dor habitual en medios dixitais como 
ctxt e infoLibre. Entre os seus últimos 
libros figuran “La impotencia demo-
crática” (2014, Catarata), “Atado y mal 
atado. El suicidio institucional del 
franquismo y el surgimiento de la 
democracia” (2014, Alianza) e o 
polémico “La desfachatez intelectual” 
(2016, Catarata). 
13:15 | Teatro musicado: “Parábase 
permanente”. O actor Evaristo Calvo 
e o músico Pablo Seoane presentan 
“Parábase permanente”, unha visita ao 
son posible da comedia de Aristófanes, 
e polo tanto aos ritmos primeiros da 
nosa cultura. Espectáculo creado para 
o ciclo NEXOS.
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