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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 novo espazo, destinado á creatividade e ao coñecemento,  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.  

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 o espazo de 
crowdworking ‘Galicia Open Future’.

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. 

CA

Gaiás – Cidade da Cultura

La Cidade da Cultura se presenta como un punto de 
conexión de Galicia con el resto del mundo y un motor para 
impulsar proyectos culturales innovadores. Construida en la 
cima del Gaiás, uno de los montes que rodean Santiago de 
Compostela, el arquitecto norteamericano Peter Eisenman 
diseñó esta “ciudad” que parece surgir de la tierra para 
erigirse como un icono de la Galicia contemporánea, 
dialogando con la Compostela milenaria, Patrimonio de la 
Humanidad y destino del Camino de Santiago. 

Este nuevo espacio, destinado a la creatividad y al 
conocimiento, acoge cuatro instituciones culturales:  

MUSEO CENTRO GAIÁS. Su belleza y flexibilidad lo 
convierten en el espacio perfecto para acoger exposiciones 
de gran dimensión, eventos culturales y espectáculos de 
artes escénicas.  

BIBLIOTECA Y ARCHIVO DE GALICIA. Preservan la 
memoria bibliográfica y documental de la comunidad y actúan 
como cabeceras de la red pública de bibliotecas y archivos. 

CENTRO DE EMPRENDIMIENTO CREATIVO. Acoge 
la Agencia Gallega de Industrias Culturales (AGADIC), 
que impulsa el tejido empresarial en el sector cultural, un 
espacio de coworking, un vivero de empresas y el espacio de 
crowdworking ‘Galicia Open Future’.

CENTRO DE INNOVACIÓN CULTURAL (CINC). Es la 
sede de la Fundación Cidade da Cultura y de la Agencia para 
la Modernización Tecnológica de Galicia, que aglutina los 
servicios tecnológicos de la Administración gallega. 

GAIÁS –
CIDADE DA 
CULTURA



Xunta de Galicia
Consellería de Cultura, Educación
e Ordenación Universitaria

Secretaría Xeral de Cultura

Secretaría Xeral Técnica

Fundación Cidade da Cultura de Galicia

Directora Xerente
Directora Gerente
Beatriz González Loroño

Directora de Acción Cultural
Directora Gerente
María Pereira Otero

Director de Oficina Técnica
Director de Oficina Técnica
Benito García Caramés

Director Económico Financeiro
Director Económico Financiero
Santiago  González Prado

EXPOSICIÓN

Comisario
Miguel Anxo Seixas Seoane

Deseño de Montaxe
Diseño de montaje
Pepe Barro
Oja Arquitectura. Olivia Fernández Feijoo, Francisco 
Javier Rodríguez García

Comité de asesoramento
Comité de asesoramiento
Raquel Casal García
Lola Dopico Aneiros
Elvira Lindoso Tato
Juan Manuel Monterroso Montero
Manuel Rodríguez Calviño
Rocío Sánchez Ameijeiras
Pegerto Saavedra Fernández
Belén Saenz Chas

Coordinación exposición
Coordinación exposición
Acción Cultural. Fundación Cidade da Cultura de Galicia 
Mar Angosto Acuña
Carmen Menéndez Montero
Verónica Santos Farto

Montaxe
Montaje
Daexga
Trison acústica

Montaxes de estilismos
Montajes de estilismos
Belén Sáenz-Chas Díaz, Manuel Calviño e Antonio López 
Gil: Vestidos do pobo
Sara Coleman: Moda galega 1980-2016
Ana, Victoria, Isabel, Margarita González-Moro: 
Colección Ana González-Moro

Manequíns
Maniquíes
VS1 Producción creativa

Gráfica en sala
Gráfica en sala
Pepe Barro

Transporte
Transporte
Ordax
José Torres Rey

Montaxe de sistemas 
Montaje de sistemas
Oficina técnica. Fundación Cidade da Cultura de Galicia

Produccións Audiovisuais
Producciones audiovisuales
CGAI
CRTVG
****

Seguros
Seguros
Axa art

Comunicación e marketing
Comunicación y marketing
Departamento de Comunicación e Marketing,
Fundación Cidade da Cultura de Galicia
Rebeca Fernández  Hermo
Ignacio Fernández Mojón
Roi Fernández Pérez
David Oreiro Pazos

Didáctica
Didáctica
Miguel Ángel Cajigal Vera
Verónica Santos Farto
 
Rexistro 
Registro
Teresa Baluja Arestiño
María Gómez García
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CRÉDITOS



CO PATROCINIO DO FONDO GAIÁS DA EMPRESA GALEGA:
CON EL PATROCINIO DEL FONDO GAIÁS DE LA EMPRESA GALLEGA:

COA COLABORACIÓN DE:
CON LA COLABORACIÓN DE:
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MODELOS DE JOSÉ CASTRO. FOTO: PIXI 
ARNOSO

DESEÑO DE PILI 
CARRERA. FOTO: 
PIXI ARNOSO

TALLER DE 
FLORENTINO

TENDAS DE INDITEX
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CON–FÍO 
EN GALICIA



ADOLFO DOMÍNGUEZ. 
© ELOY LOZANO. 

VESTIDO DE 
BALENCIAGA. 
COLECCIÓN PRIVADA 
DE LUGO, ANOS 50. 
MUSEO DEL TRAJE, 
MADRID

PORTADA DE VOGUE ESPAÑA, 
ESPECIAL GALICIA
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A Cidade da Cultura de Galicia convértese nunha pasarela de moda na que 
amosar o peso do téxtil galego no mundo a través da exposición ‘Con–Fío en 
Galicia’, unha homenaxe a un sector que conseguiu situar Galicia nun lugar de 
referencia no panorama internacional.  

Ao longo de 300 pezas, ‘Con–Fío en Galicia’ ofrece un percorrido por un 
sector estratéxico, constituído por 300 empresas que dan emprego a unhas 
13.000 persoas e que representan o 6,5 da riqueza da comunidade. Uns 100 
looks singulares da moda feita en Galicia, reinterpretacións contemporáneas 
de indumentarias históricas, valiosas coleccións privadas e unha escolma 
de material fotográfico e audiovisual guían ao visitante polos fitos máis 
destacados da nosa historia téxtil. 

Comisariada polo historiador Miguel Anxo Seixas Seoane, a mostra pon o 
foco en momentos claves do noso téxtil: a eclosión que se viviu nos anos 
80 en Galicia coa famosa ‘La arruga es bella’ de Adolfo Domínguez, as 
creacións de Roberto Verino, Antonio Pernas ou o grupo ‘Galicia Moda’ 
(Gene Cabaleiro, Florentino, Caramelo, María Moreira, María Mariño…); e 
o fenómeno Inditex, hoxe primeiro grupo téxtil do mundo. Xunto a eles, 
destacados valores do deseño actual como Sara Coleman, Eva Soto ou José 
Castro, que visten a iconas como Lady Gaga ou as protagonistas de ‘Sexo en 
Nova York’.  

Para chegar aquí, o textil galego percorreu un longo camiño que ‘Con–Fío en 
Galicia’ recrea a modo de paseo pola Historia: desde a Idade de Pedra ata o 
Romanticismo, desde o inicio da produción do liño ás xastrerías e ás primeiras 
industrias téxtiles como a empresa de máquinas de coser Refrey ou a 
Camisería Regojo de Redondela, que contou con Dalí como modelo das súas 
campañas publicitarias. Pinturas, obxectos e documentos complementan 
as recreacións históricas realizadas por alumnos de ESDEMGA, a EASD 
Mestre Mateo ou da galega Arantza Vilas de Pinaki Studio -responsable, 
entre outros, do vestiario da serie ‘Juego de Tronos’- cun único obxectivo: 
proporcionar os patróns necesarios para  confeccionar o traxe da moda 
galega. 

CA

A Cidade da Cultura de Galicia convértese nunha pasarela 
de moda na que amosar o peso do téxtil galego no mundo a 
través da exposición ‘Con–Fío en Galicia’, unha homenaxe a 
un sector que conseguiu situar Galicia nun lugar de referencia 
no panorama internacional.  

Ao longo de 300 pezas, ‘Con–Fío en Galicia’ ofrece un 
percorrido por un sector estratéxico, constituído por 300 
empresas que dan emprego a unhas 13.000 persoas e 
que representan o 6,5 da riqueza da comunidade. Uns 150 
looks singulares da moda feita en Galicia, reinterpretacións 
contemporáneas de indumentarias históricas, valiosas 
coleccións privadas e unha escolma de material fotográfico e 
audiovisual guían ao visitante polos fitos máis destacados da 
nosa historia téxtil. 

Comisariada polo historiador Miguel Anxo Seixas Seoane, a 
mostra pon o foco en dous momentos claves do noso téxtil: 
a eclosión que se viviu nos anos 80 en Galicia coa famosa 
‘La arruga es bella’ de Adolfo Domínguez, as creacións de 
Roberto Verino, Antonio Pernas ou o grupo ‘Galicia Moda’ 
(Gene Cabaleiro, Florentino, Caramelo, María Moreira, María 
Mariño…); e o fenómeno Inditex, hoxe primeiro grupo téxtil do 
mundo. Xunto a eles, novos valores do deseño actual como 
Sara Coleman, Eva Soto ou José Castro, que visten a iconas 
como Lady Gaga ou as protagonistas de ‘Sexo en Nova York’.  

Para chegar aquí, o textil galego percorreu un longo camiño 
que ‘Con–Fío en Galicia’ recrea a modo de paseo pola 
Historia: desde a Idade de Pedra ata o Romanticismo, desde 
o inicio da produción do liño ás xastrerías e ás primeiras 
industrias téxtiles como a empresa de máquinas de coser 
Refrey ou a Camisería Regojo de Redondela, que contou con 
Dalí como modelo das súas campañas publicitarias. Pinturas, 
obxectos e documentos complementan as recreacións 
históricas realizadas por alumnos de Esdemga, a EASD 
Mestre Mateo ou da galega Arantza Vila de Pinaki Studio 
-responsable, entre outros, do vestiario da serie ‘Juego 
de Tronos’- cun único obxectivo: proporcionar os patróns 
necesarios para  confeccionar o traxe da moda galega. 
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SABÍAS 
QUE...

COSENDO NO PALEOLÍTICO
A agulla da Cova de Eirós (Triacastela, 
Lugo), un óso pulido de sete centímetros 
que podería  datar do Paleolítico, é a peza 
máis antiga vinculada ao téxtil que se ten 
atopado en Galicia.

COSIENDO EN EL PALEOLÍTICO

A agulla da Cova de Eirós (Triacastela, Lugo), 
un óso pulido de sete centímetros que podería  
datar do Paleolítico, é a peza máis antiga 
vinculada ao téxtil que se ten atopado en 
Galicia.

REFREY, PRODIXIO TECNOLÓXICO
Fundada no barrio de Bouzas (Vigo) no ano 1948, os 
avances técnicos destas máquinas de coser converteron 
a Refrey (Freire, ao revés) nunha marca emblemática 
na España dos sesenta e setenta, décadas nas que se 
chegaron a vender máis de 30.000 máquinas ao ano.  

REFREY, PRODIXIO TECNOLÓXICO

Fundada no barrio de Bouzas (Vigo) no ano 1948, os avances 
técnicos destas máquinas de coser converteron a Refrey 
(Freire, ao revés) nunha marca emblemática na España dos 
sesenta e setenta, décadas nas que se chegaron a vender 
máis de 30.000 máquinas ao ano.  

A PRIMEIRA REPRESENTACIÓN 
DUN GALEGO
Esta parella que figura no Códice do artista 
italiano Tiziano Vecellio do século XVI é a 
primeira representación de galegos da que 
se ten constancia na historia da arte.

O PRIMEIRO GRABADO DE 
GALEGOS

Esta parella que figura no Códice do artista 
italiano Tiziano Vecellio do século XVI é a 
primeira representación de galegos da que se 
ten constancia na historia da arte.

UN GALEGO DE PICASSO
Pablo Picasso deseñou un traxe 
de gaiteiro para un ballet titulado 
“Sombrero de tres picos”. 
Outros grandes mestres da 
pintura, como Joaquín Sorolla, 
teñen reflexado tamén nas súas 
obras a indumentaria de Galicia.

UN GAITEIRO DE PICASSO

Pablo Picasso deseñou un traxe 
de gaiteiro para un ballet titulado 
“Sombrero de tres picos”. Outros 
grandes mestres da pintura, 
como Joaquín Sorolla, teñen 
reflexado tamén nas súas obras a 
indumentaria de Galicia.

DALÍ, UNHA PESETA POR CAMISA
A fábrica de camisas Regojo, situada en 
Redondela, saltou á fama nos sesenta 
coa ‘camisa Dalí’, bautizada así xa que foi 
publicitada por Salvador Dalí, quen asinou 
un contrato de 125.000 pesetas e cobraba 
unha peseta máis por camisa vendida.

DALÍ, UNHA PESETA POR CAMISA

A fábrica de camisas Regojo, situada en 
Redondela, saltou á fama nos sesenta 
coa ‘camisa Dalí’, bautizada así xa que foi 
publicitada por Salvador Dalí, quen asinou un 
contrato de 125.000 pesetas e cobraba unha 
peseta máis por camisa vendida.
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DE JUEGOS DE TRONOS Á RAÍÑA 
BERENGUELA
A galega Arantza Vilas, e a súa firma Pinaki 
Studios afincada en Londres, participou 
na confección do vestiario histórico en 
producións como  “Juego de Tronos”. Na 
mostra reconstruíu a indumentaria de dous 
reis galegos: Berenguela e Alfonso IX.

DE JUEGOS DE TRONOS Á RAÍÑA 
BERENGUELA

A galega Arantza Vilas, e a súa firma Pinaki 
Studios afincada en Londres, participou 
na confección do vestiario histórico en 
producións como  “Juego de Tronos”. Na 
mostra reconstruíu a indumentaria de dous reis 
galegos: Berenguela e Alfonso IX.

AVOAS ECOLÓXICAS
Latitute, no seu compromiso coa moda 
sostible, presenta un proxecto de 
reintepretación da indumentaria tradicional 
das xeración das nosas avoas a partir de 
tecidos ecolóxicos, sostibles e de técnicas 
respectuosas co medio natural.

AVOAS ECOLÓXICAS

Latitute, no seu compromiso coa moda 
sostible, presenta un proxecto de 
reintepretación da indumentaria tradicional 
das xeración das nosas avoas a partir de 
tecidos ecolóxicos, sostibles e de técnicas 
respectuosas co medio natural.

LADY GAGA
Os deseños de origami da pontevedresa 
Eva Soto Conde chamaron a atención 
de Lady Gaga, que os empregou para un 
videoclip.  Os novos deseñadores galegos 
teñen situado as súas creacións en serios 
de éxito mundial, como José Castro en 
“Sexo en Nova York”.

LADY GAGA

Os deseños de origami da pontevedresa Eva 
Soto Conde chamaron a atención de Lady 
Gaga, que os empregou para un videoclip.  Os 
novos deseñadores galegos teñen situado 
as súas creacións en serios de éxito mundial, 
como José Castro en “Sexo en Nova York”.

FANTASÍAS HISTÓRICAS
Alumnos de dúas escolas de moda, 
ESDEMGA de Pontevedra e Mestre 
Mateo de Santiago, presentan unha 
reinterpretación contemporánea de 
indumentarias históricas nun exercicio 
radical de creatividade.

FANTASÍAS MEDIEVAIS

Alumnos de dúas escolas de moda, 
ESDEMGA de Pontevedra e Mestre Mateo 
de Santiago, presentan unha reinterpretación 
contemporánea de indumentarias medievais 
nun exercicio radical de creatividade.

LA ARRUGA ES BELLA 
En 1979 xorde o eslogan máis popular da moda dos 
oitenta en España.  Os deseños de Adolfo Domínguez 
darán a volta ao mundo, vestindo aos personaxes de 
series de televisión tan populares como ‘Miami Vice’.

LA ARRUGA ES BELLA 

En 1979 xorde o eslogan máis popular da moda dos oitenta en 
España.  Os deseños de Adolfo Domínguez darán a volta ao 
mundo, vestindo aos personaxes de series de televisión tan 
populares como ‘Miami Vice’.



BOTINS. S.XIX. 
REAL SOCIEDAD 
ECONÓMICA DE 
AMIGOS DEL PAÍS 
DE SANTIAGO 

RETRATO DA MARQUESA DE 
VALDETERRAZO. S.XIX. JOAQUÍN 
VAAMONDE CORNIDE. COLECCIÓN 
AFUNDACIÓN

GAIÁS – CIDADE DA CULTURA 10CON–FÍO EN GALICIA

Galicia ocupa un lugar propio na historia mundial da moda. Grandes 
deseñadores e unha industria global, froito dunha longa tradición téxtil, 
así o acreditan.  Para comprender como Galicia chegou a converterse 
nun dos espazos de referencia, ‘Con–Fío en Galicia’ ofrece un percorrido 
pola vestimenta prehistórica, castrexa, medieval, renacentista ou do 
Romanticismo combinada con diferentes instrumentos e materiais utilizados 
na confección dos mesmos (desde unha agulla do Paleolítico procedente da 
Cova de Eirós ata unha tablet de Inditex).

O visitante poderá ver a evolución do noso vestir a través de indumentaria 
civil, de cotío, de festexo e vestimenta tradicional materializadas nunha 
escolma de pezas históricas, artísticas, fotografías, vídeos, documentos 
e obxectos artesanais. Unha ampla colección que inclúe desde un traxe 
tradicional masculino deseñado por Picasso ata un vestido de festa de 
Balenciaga. Xunto ás roupas reais, Con–Fío en Galicia ofrece a posibilidade 
de sorprenderse con reconstrucións históricas das vestimentas de 
personaxes tan icónicos da Historia de Galicia como o rei Alfonso IX ou a 
raíña Dona Berenguela a cargo da galega Arantxa Vilas, de Pinaki Studio, 
responsable do vestiario de series internacionais como ‘Xogo de tronos’. Ou 
coas fantasías históricas realizadas polos alumnos da Escola de Estudos 
Superiores en Deseño téxtil e Moda de Galicia (Esdemga) e a ESAD Mestre 
Mateo que, inspirados en pinturais renancentistas, medievais e do século 
XVIII, ofrecen versións contemporáneas dos nosos antepasados. 

Unha viaxe no tempo por diferentes tecidos, instrumentos, adobíos e 
tendencias que debuxan o que fomos e o que somos.

CA

Galicia ocupa un lugar propio na historia mundial da moda. 
Grandes deseñadores e unha industria global, froito dunha 
longa tradición téxtil, así o acreditan.  Para comprender 
como Galicia chegou a converterse nun dos espazos de 
referencia, ‘Con–Fío en Galicia’ ofrece un percorrido pola 
vestimenta prehistórica, castrexa, medieval, renacentista ou 
do Romanticismo combinada con diferentes instrumentos e 
materiais utilizados na confección dos mesmos (desde unha 
agulla do Paleolítico procedente da Cova de Eirós ata unha 
tablet de Inditex coa cotización real en Bolsa).

O visitante poderá ver a evolución do noso vestir a través 
de indumentaria civil, de cotío, de festexo e vestimenta 
tradicional materializadas nunha escolma de pezas históricas, 
artísticas, fotografías, vídeos, documentos e obxectos 
artesanais. Unha ampla colección que inclúe desde un 
traxe tradicional masculino deseñado por Picasso ata un 
vestido de festa de Balenciaga. Xunto ás roupas reais, Con–
Fío en Galicia ofrece a posibilidade de sorprenderse con 
reconstrucións históricas das vestimentas de personaxes tan 
icónicos da Historia de Galicia como o rei Alfonso IX ou a raíña 
Dona Berenguela a cargo da galega Arantxa Vilas, de Pinaki 
Studio, responsable do vestiario de series internacionais como 
‘Xogo de tronos’. Ou coas fantasías históricas realizadas 
polos alumnos da Escola de Estudos Superiores en Deseño 
téxtil e Moda de Galicia (Esdemga) e a ESAD Mestre Mateo 
que, inspirados en pinturais renancestitas, medievais e do 
século XVIII, ofrecen versións contemporáneas dos nosos 
antepasados. 

Unha viaxe no tempo por diferentes tecidos, instrumentos, 
adobíos e tendencias que debuxan o que fomos e o que 
somos.

HISTORIA

VESTIDO DE CALLE DOS ANOS 40. 
COLECCIÓN ANA GONZÁLEZ MORO 

CABALEIRO DE BEADE. S. XVII. MUSEO 
ARQUEOLÓXICO PROVNCIAL DE 
OURENSE.



Grupo Inditex

AS MAIORES EMPRESAS 
TEXTILES EN GALICIA, 2005-2013
Volume de facturación en euros

FONTE: SABI; para o ano 2013, Ardán Galicia… 2015, pp. 974-977 e para o ano 2005, Ardán Galicia… 2007.

2013

Sociedad
Textil Lonia

Adolfo
Dominguez

Bimba & Lola

Roberto Verino

Caramelo

ARTEIXO

PEREIRO DE AGUIAR

S. CIBRAO DAS VIÑAS

VIGO

S. CIBRAO DAS VIÑAS

Rosendo
Francisco
CULLEREDO

Florentino
LALÍN

Etiem Textil
ARTEIXO

Selmark
VIGO

A CORUÑA

806.539.292

670.037.078

251.858.623

140.652.512

112.183.428

153.232.703

82.927.175

35.159.948

n.d

n.d

n.d

n.d

33.703.524

20.337.387

15.249.637

15.130.372

12.874.377

11.807.306

19.953.276

21.245.438

2005

ADOLFO
DOMÍNGUEZ

LONIA

CARAMELO

F. ROSENDO
ETIEM

ROBERTO
VERINO

BIMBA & LOLA

SELMARK

FLORENTINO

INDITEX

Grupo Inditex

AS MAIORES EMPRESAS 
TEXTILES EN GALICIA, 2005-2013
Volume de facturación en euros

FONTE: SABI; para o ano 2013, Ardán Galicia… 2015, pp. 974-977 e para o ano 2005, Ardán Galicia… 2007.

2013

Sociedad
Textil Lonia

Adolfo
Dominguez

Bimba & Lola

Roberto Verino

Caramelo

ARTEIXO

PEREIRO DE AGUIAR

S. CIBRAO DAS VIÑAS

VIGO

S. CIBRAO DAS VIÑAS

Rosendo
Francisco
CULLEREDO

Florentino
LALÍN

Etiem Textil
ARTEIXO

Selmark
VIGO

A CORUÑA

806.539.292

670.037.078

251.858.623

140.652.512

112.183.428

153.232.703
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O téxtil galego é un sector estratéxico, constituído por 300 empresas que 
dan emprego a 13.000 persoas e que representa o 6,5% da riqueza da 
comunidade. Un peso e importancia económica que ‘Con–Fío en Galicia’ 
recolle a través de varias pezas que resultaron claves neste proceso. Das 
pantallas interactivas de Inditex aos primeiros teares castrexos. Da Refrey, a 
primeira máquina de coser fabricada en Galicia, ao éxito da camisería Regojo, 
que coas suas camisas Dalí, que non precisaban planchado, converteuse 
nun dos maiores complexos téxtiles de Galicia, con 1.200 empregados e 
unha produción de 15.000 camisas diarias. Un éxito que levou a Regojo a 
asinar unha campaña de publicidade co propio Dalí que, tal e como se pode 
comprobar no Museo Centro Gaiás, difundiu as virtudes da prenda a cambio 
de 125.000 pesetas e unha peseta por cada unidade vendida. 

 O éxito téxtil non é cousa do pasado. Así o demostra a Sociedad Textil 
Lonia, que desde Ourense xestiona marcas como Carolina Herrera; Adolfo 
Domínguez, terceira industria téxtil durante o 2013 e, como non, Inditex. 
Un total de 6.777 tendas abertas en 88 mercados no ano 2015 levan o 
nome de Galicia  polo mundo. Primeira no ranking de empresas téxtiles, 
Inditex é obxecto de estudo en múltiples escolas de negocio e publicacións 
académicas e o seu fundador, Amancio Ortega, é o segundo home máis rico 
do mundo. O xigante de Arteixo ábrese ao público no Museo Centro Gaiás a 
través de pantallas nas que visitar a cadea de produción, as tendas repartidas 
por todo o globo e as coleccións que cada ano saen de Galicia para vestir o 
mundo.
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O téxtil galego é un sector estratéxico, constituído por 
300 empresas que dan emprego a 13.000 persoas e que 
representa o 6,5% da riqueza da comunidade. Un peso e 
importancia económica que ‘Con–Fío en Galicia’ recolle a 
través de varias pezas que resultaron claves neste proceso. 
Das pantallas interactivas de Inditex aos primeiros teares 
castrexos. Da Refrey, a primeira máquina de coser fabricada 
en Galicia, ao éxito da camisería Regojo, que coas suas 
camisas Dalí, que non precisaban planchado, converteuse 
nun dos maiores complexos téxtiles de Galicia, con 1.200 
empregados e unha produción de 15.000 camisas diarias. 
Un éxito que levou a Regojo a asinar unha campaña de 
publicidade co propio Dalí que, tal e como se pode comprobar 
no Museo Centro Gaiás, difundiu as virtudes da prenda a 
cambio de 125.000 pesetas e unha peseta por cada unidade 
vendida. 

 O éxito téxtil non é cousa do pasado. Así o demostra a 
Sociedad Textil Lonia, que desde Ourense xestiona marcas 
como Carolina Herrera; Adolfo Domínguez, terceira industria 
téxtil durante o 2013 e, como non, Inditex. Un total de 6.777 
tendas abertas en 88 mercados no ano 2015 levan o nome de 
Galicia  polo mundo. Primeira no ranking de empresas téxtiles, 
Inditex é obxecto de estudo en múltiples escolas de negocio 
e publicacións académicas e o seu fundador, Amancio 
Ortega, é o segundo home máis rico do mundo. O xigante de 
Arteixo ábrese ao público no Museo Centro Gaiás a través 
de pantallas nas que visitar a cadea de produción, as tendas 
repartidas por todo o globo e as coleccións que cada ano 
saen de Galicia para vestir o mundo.

SECTOR 
TEXTIL

FONTE: SABI; PARA O ANO 2013, 
ARDÁN GALICIA… 2015, PP. 974-977 
E PARA O ANO 2005, ARDÁN 
GALICIA… 2007.
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A década dourada da moda galega. Os anos 80 supuxeron o renacemento 
da nosa industria téxtil cunha nova e marcada identidade: o deseño. Foros 
os anos do xa famoso lema ‘La arruga es bella’ de Adolfo Domínguez, que 
traspasou fronteiras e vestiu ao Sonny Crocket de Corrupción en Miami; da 
puxanza de firmas como Antonio Pernas, Pili Carrera ou Kina Fernández; 
e do nacemento de ‘Galicia Moda’, movemento que agrupaba a varias 
empresas do sector (Gene Cabaleiro, Florentino, Charoa, D'Aquela, Maria 
Mariño, María Moreira, Caramelo…) co fin de crear una imaxe de marca. O 
resultado foi innegable: incrementouse a facturación do sector, creáronse 
multitude de empresas e o deseño convertirse nun rasgo distintivo do sector 
téxtil galego.  ‘Con–Fío en Galicia’ detense especialmente neste período coa 
mostra de recoñecidos looks destes grandes deseñadores, documentos da 
época como a revista ‘Galicia Moda’, imaxes dos primeiros desfiles nos que 
a moda galega brillaba con luz propia en cidades como París ou Barcelona 
grazas á pasarela ‘Luada’ e instantáneas tomadas por grandes fotógrafos 
de moda como Outumuro, Xoán Piñón, Luis Carré ou Eloy Lozano das 
creacións máis desexadas do momento: as galegas.  Os 80 supuxeron tamén 
o nacemento do que hoxe coñecemos como o xigante Inditex e sentaron 
as bases de futuras empresas destacadas coa Sociedad Textil Lonia e 
Purificación García como grandes expoñentes, e de exitosas marcas actuais 
como Bimba & Lola, Viriato ou Alba Conde.
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A década dourada da moda galega. Os anos 80 supuxeron o 
renacemento da nosa industria téxtil cunha nova e marcada 
identidade: o deseño. Foros os anos do xa famoso lema 
‘La arruga es bella’ de Adolfo Domínguez, que traspasou 
fronteiras e vestiu ao Sonny Crocket de Corrupción en 
Miami; da puxanza de firmas como Antonio Pernas, Pili 
Carrera ou Kina Fernández; e do nacemento de ‘Galicia 
Moda’, movemento que agrupaba a varias empresas do 
sector (Gene Cabaleiro, Florentino, Charoa, D'Aquela, Maria 
Mariño, María Moreira, Caramelo…) co fin de crear una 
imaxe de marca. O resultado foi innegable: incrementouse 
a facturación do sector, creáronse multitude de empresas 
e o deseño convertirse nun rasgo distintivo do sector téxtil 
galego.  ‘Con–Fío en Galicia’ detense especialmente neste 
período coa mostra de recoñecidos looks destes grandes 
deseñadores, documentos da época como a revista ‘Galicia 
Moda’, imaxes dos primeiros desfiles nos que a moda galega 
brillaba con luz propia en cidades como París ou Barcelona 
grazas á pasarela ‘Luada’ e instantáneas tomadas por grandes 
fotógrafos de moda como Outumuro, Xoán Piñón, Luis Carré 
ou Eloy Lozano das creacións máis desexadas do momento: 
as galegas.  Os 80 supuxeron tamén o nacemento do que 
hoxe coñecemos como o xigante Inditex e sentaron as bases 
de futuras empresas destacadas coa Sociedad Textil Lonia e 
Purificación García como grandes expoñentes, e de exitosas 
marcas actuais como Bimba & Lola, Viriato ou Alba Conde.

ANOS 80

DON JOHNSON 
EN 'MIAMI VICE' 
VESTIDO DE ADOLFO 
DOMÍNGUEZ

CARAMELO. XOÁN 
PIÑÓN E PORTADA 
DE VOGUE GALICIA

TRAXE DE GENE 
CABALEIRO

PORTADA DE 
GALICIA MODA
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A moda e o téxtil galego caracterízanse por estar sempre á vangarda. 
Un signo de identidade que chega aos nosos días con creadores 
contemporáneos que seguen levando o nome de Galicia polo mundo 
pero outorgándolle unha nova dimensión. ‘Con–Fío en Galicia’ pecha este 
peculiar desfile da moda galega cos novos nomes: mozos deseñadores e 
pequenas firmas que nunha nova reinvención do sector apostan por valores 
como a sustentabilidade, a produción local e pezas únicas.  ‘Con–Fío en 
Galicia’ exhibe no Museo Centro Gaiás unha sorte de “nova colección” cos 
minuciosos deseños de Eva Soto que encandilaron a Lady Gaga ou a visión 
máis antropolóxica da moda a través de José Castro, que chegou a vestir a 
Sara Jessica Parker e as súas compañeiras de Sexo en Nueva York. Xunto 
a eles, novos nomes da creación galega como Amai Rodríguez Coladas, 
Elena Rial ou Jorge Vázquez ou pequenas empresas como D-Due a súa 
reinvención do luxo, o compromiso ambiental de Knitbrary, Latitude ou as 
creacións experimentais de LaCanalla.
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A moda e o téxtil galego caracterízanse por estar sempre 
á vangarda. Un signo de identidade que chega aos nosos 
días con creadores contemporáneos que seguen levando o 
nome de Galicia polo mundo pero outorgándolle unha nova 
dimensión. ‘Con–Fío en Galicia’ pecha este peculiar desfile 
da moda galega cos novos nomes: mozos deseñadores e 
pequenas firmas que nunha nova reinvención do sector 
apostan por valores como a sustentabilidade, a produción 
local e pezas únicas.  ‘Con–Fío en Galicia’ exhibe no 
Museo Centro Gaiás unha sorte de “nova colección” cos 
minuciosos deseños de Eva Soto que encandilaron a Lady 
Gaga; a visión máis antropolóxica da moda a través de José 
Castro, que chegou a vestir a Sara Jessica Parker e as súas 
compañeiras de Sexo en Nueva York; ou a creatividade 
de Isabel Mastache, seleccionada para Él Ego de Cibeles 
en 2010 e responsable de vestir a REM nun dos seus 
videoclips. Xunto a eles, novos nomes da creación galega 
como Amai Rodríguez Coladas, Elena Rial, Manuel Bolaño ou 
Jorge Vázquez ou pequenas empresas como D-Due a súa 
reinvención do luxo, o compromiso ambiental de Knibrary 
ou Latitude, as personalísimas coleccións de Bouret ou as 
creacións experimentais de LaCanalla.

CREADORES 
CONTEMPO– 
RÁNEOS

LA CANALLA, EVA SOTO, MESTRE 
MATEO. FOTOS: PIXI ARNOSO
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Función e sedución son os eixes do percorrido que Pepe Barro deseñou 
para a montaxe de Con–Fío en Galicia. Da man de Olivia Fernández Feijóo 
e Francisco Javier Rodríguez García, de OJA Arquitectura, os andares 
1 e 2 do Museo Centro Gaiás transfórmase a través de panos sobre 
tremoias de madeira sobre os que se representa o mundo do téxtil e a 
moda galega. Indumentaria, cadros, esculturas, documentos, láminas ou 
audiovisuais despréganse sobre este escenario que pretende mostrar o 
artificio do escenario construído, procurando o paralelismo entre función 
e representación, razón e artificio, nos que se move a concepción da 
indumentaria na sociedade contemporánea.

“O deseño da mostra tenta crear un ritmo, persegue a sorpresa a cada volta 
da visita, formula a intriga, procura o suspense e favorece no espectador 
momentos de impacto, levantando fitos que puntúan e axudan á lectura 
do relato”, asegura o propio Pepe Barro (Pontedeume, 1955), recoñecido 
deseñador gráfico galego ao que lle gusta tocar todos os xéneros e incluso 
misturar uns con outros. En case 40 anos de actividade profesional, o 
conxunto do seu traballo pode entenderse como unha lectura da Galicia 
que quere renovar os seus sinais de identidade, incorporando a linguaxe do 
deseño internacional. 
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Función e sedución son os eixes do percorrido que Pepe 
Barro deseñou para a montaxe de Con–Fío en Galicia. Da 
man de Olivia Fernández Feijóo e Francisco Javier Rodríguez 
García, de OJA Arquitectura, os andares 1 e 2 do Museo 
Centro Gaiás transfórmase a través de panos sobre tremoias 
de madeira sobre os que se representa o mundo do téxtil e a 
moda galega. Indumentaria, cadros, esculturas, documentos, 
láminas ou audiovisuais despréganse sobre este escenario 
que pretende mostrar o artificio do escenario construído, 
procurando o paralelismo entre función e representación, 
razón e artificio, nos que se move a concepción da 
indumentaria na sociedade contemporánea.

“O deseño da mostra tenta crear un ritmo, persegue a 
sorpresa a cada volta da visita, formula a intriga, procura o 
suspense e favorece no espectador momentos de impacto, 
levantando fitos que puntúan e axudan á lectura do 
relato”, asegura o propio Pepe Barro (Pontedeume, 1955), 
recoñecido deseñador gráfico galego ao que lle gusta tocar 
todos os xéneros e incluso misturar uns con outros. En case 
40 anos de actividade profesional, o conxunto do seu traballo 
pode entenderse como unha lectura da Galicia que quere 
renovar os seus sinais de identidade, incorporando a linguaxe 
do deseño internacional. 

FUNCIÓN E 
SEDUCIÓN. 
MONTAXE DE 
PEPE BARRO
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Coñecer a Historia de Galicia a través da moda. Esta é a proposta que 
realiza a Cidade da Cultura a través das Visitas didácticas para escolares, 
unha combinación de percorrido guiado e actividades lúdicas ao redor da 
exposición pensada para os diferentes tramos educativos: desde Infantil a 
Bacharelato.

A través da vestimenta prehistórica, castrexa, medieval, renacentista ou do 
Romanticismo; ou de indumentaria civil, de cotío, de festexo e tradicional, 
os escolares descubrirán os diferentes períodos históricos e coñecerán as 
súas principais características: como era a sociedade, a súa economía, o seu 
pensamento… Desde a época prehistórica á actual sociedade de consumo. 

Xunto a este percorrido histórico, os rapaces terán a oportunidade de realizar 
proxectos lúdicos dependendo do tramo de idade, que van desde actividades 
manuais ao manexo das novas tecnoloxías para descubrir como nos inflúe e 
nos condiciona a moda.
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Coñecer a Historia de Galicia a través da moda. Esta é a 
proposta que realiza a Cidade da Cultura a través das Visitas 
didácticas para escolares, unha combinación de percorrido 
guiado e actividades lúdicas ao redor da exposición pensada 
para os diferentes tramos educativos: desde Infantil a 
Bacharelato.

A través da vestimenta prehistórica, castrexa, medieval, 
renacentista ou do Romanticismo; ou de indumentaria civil, 
de cotío, de festexo e tradicional, os escolares descubrirán os 
diferentes períodos históricos e coñecerán as súas principais 
características: como era a sociedade, a súa economía, o seu 
pensamento… Desde a época prehistórica á actual sociedade 
de consumo. 

Xunto a este percorrido histórico, os rapaces terán a 
oportunidade de realizar proxectos lúdicos dependendo 
do tramo de idade, que van desde actividades manuais ao 
manexo das novas tecnoloxías para descubrir como nos inflúe 
e nos condiciona a moda.

DIDÁCTICAS
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Con–Fío en Galicia contará ao longo dos seis meses nos que estará en 
exposición unha serie de actividades paralelas pensadas para descubrir o 
téxtil e a moda desde os máis diversos puntos de vista.

Entre outras propostas, o Museo Centro Gaiás acollerá uns obradoiros 
creativos nos que recoñecidos artistas animarán aos participantes a 
confeccionar diversas pezas coas que intervir a Cidade da Cultura. O 
Día dos Museos tamén terá como protagonista a mostra Con–Fío en 
Galicia, con actividades pensadas para gozar en familia que terán a moda 
e a creatividade como eixes fundamentais. No marco destas actividades 
paralelas, o Museo Centro Gaiás celebrará tamén unhas xornadas nas que 
indagar sobre o mundo do téxtil con persoas que protagonizaron algún 
período destacado na moda galega. E as suaves noites de xullo e agosto 
volverán ofrecer a posibilidade de gozar do Museo Centro Gaiás e da súa 
nova exposición desde a súa faciana máis misteriora e seductora a través das 
‘Visitas nocturnas’, unha oportunidade de gozar da mostra nun percorrido 
guiado directamente por responsables do proxecto expositivo e que contará 
con animación musical e un petisco con produtos galegos de calidade.
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Con–Fío en Galicia contará ao longo dos seis meses nos 
que estará en exposición unha serie de actividades paralelas 
pensadas para descubrir a o téxtil e a moda desde os máis 
diversos puntos de vista.

Entre outras propostas, o Museo Centro Gaiás acollerá uns 
obradoiros creativos nos que recoñecidos artistas animarán 
aos participantes a confeccionar diversas pezas coas que 
intervir a Cidade da Cultura. O Día dos Museos –que se 
celebra cada 18 de maio- tamén terá como protagonista a 
mostra Con–Fío en Galicia, con actividades pensadas para 
gozar en familia que terán a moda e a creatividade como 
eixes fundamentais. No marco destas actividades paralelas, 
o Museo Centro Gaiás celebrará tamén unhas xornadas 
nas que indagar sobre o mundo do téxtil con persoas que 
protagonizaron algún período destacado na moda galega. 
E as suaves noites de xullo e agosto volverán ofrecer a 
posibilidade de gozar do Museo Centro Gaiás e da súa nova 
exposición desde a súa faciana máis misteriora e seductora a 
través das ‘Visitas nocturnas’, unha oportunidade de gozar da 
mostra nun percorrido guiado directamente por responsables 
do proxecto expositivo e que contará con animación musical 
e un petisco con produtos galegos de calidade.

ACTIVIDADES



GAIÁS – CIDADE DA CULTURA 17CON–FÍO EN GALICIA

Con fío en Galicia conta cun coidado catálogo trilingüe (galego-castelán con 
separata en inglés) de 300 páxinas que inclúe un texto comisarial de Miguel 
Anxo Seixas e uns ensaios ao redor do sector do téxtil e a moda ao longo da 
Historia. Así, Manuel Rodríguez Calviño céntrase na Prehistoria; Raquel Casal 
García na vestimenta o téxtil na Galicia romana; Rocío Sánchez Ameijeiras 
na Idade Media, Pegerto Saavedra Fernández fala do labor téxtil na Idade 
Moderna; Belén Sáenz Chas escribe sobre a indumentaria no século XIX; 
Juan Manuel Monterroso Montero céntrase na Galicia moderna, barroca e 
contemporánea; Elvira Lindoso Tato no labor téxtil na Galicia contemporánea; 
Lola Dopico fai un achegamento á moda galega desde os 80 ata os nosos 
días; e as novas tendencias son abordadas por Nuria Carballo.

Xunto a estes textos especializados, o catálogo de Con–Fío en Galicia 
conta con colaboracións especiais da Esdemga, a ESAD Mestre Mateo, 
Pinaki Studio e Latitude explicando todo o proceso de investigación que 
se materializa na exposición coas fantasías e reacreacións históricas e a 
instalación sobre moda sostible.

Deseñado por Pepe Barro, o catálogo inclúe ademais imaxes de recoñecidos 
fotógrafos de moda como Luis Carré , Xoan Piñon, Javier Herranz , Xulio 
Correa , Eloi Lozano, Luis Carballo ou Outumuro.
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Con fío en Galicia conta cun coidado catálogo bilingüe 
(galego-castelán) de 300 páxinas que inclúe un texto 
comisarial de Miguel Anxo Seixas e uns ensaios ao redor do 
sector do téxtil e a moda ao longo da Historia. Así, Manuel 
Rodríguez Calviño céntrase na Prehistoria; Raquel Casal 
García na vestimenta o téxtil na Galicia romana; Rocío 
Sánchez Ameijeiras na Idade Media, Pegerto Saavedra 
Fernández fala do labor téxtil na Idade Moderna; Belén 
Sáenz Chas escribe sobre a indumentaria no século XIX; 
Juan Manuel Monterroso Montero, J.M. López Vázquez 
e E. Castiñeiras céntranse na Galicia moderna, barroca e 
contemporánea; Elvira Lindoso Tato no labor téxtil na Galicia 
contemporánea; Lola Dopico fai un achegamento á moda 
galega desde os 80 ata os nosos días; e as novas xeracións 
son abordadas por Nuria Carballo.

Xunto a estes texos especializados, o catálogo de Con–Fío 
en Galicia conta con colaboracións especiais da Esdemga, 
a ESAD Mestre Mateo, Pinaki Studio e Latitude explicando 
todo o proceso de investigación que se materializa na 
exposición coas fantasías e reacreacións históricas e a 
instalación sobre moda sostible.

Deseñado por Pepe Barro, o catálogo inclúe ademais imaxes 
de recoñecidos fotógrafos de moda como Luis Carré , 
Xoan Piñon, Javier Herranz , Xulio Correa , Eloi Lozano ou 
Outumuro.

CATÁLOGO
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Do 11 de marzo ao 11 de setembro de 2016
Museo Centro Gaiás
De martes a domingo, de 10 a 20 horas.

Entradas
De balde do 11 ao 27 de marzo

- Entrada xeral: 4 euros
- Entrada reducida (estudantes, familias numerosas, carné xoven, 
discapacitados, grupos de máis de 20 persoas): 2 euros
- Entrada de balde (docentes, menores de 18 anos, xubilados e 
desempregados)
 
Domingos, entrada de balde

Visitas guiadas, de martes a domingo: 12.30 e 18.30.  Inscripcións de 
forma individualizada desde media hora antes da visita ata completar 
un grupo de 20 persoas. Non se admiten reservas.

Visitas guiadas grupos. Reserva previa envisitas@cidadedacultura.org 
ou 881 995 172
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Do 11 de marzo ao 11 de setembro de 2016
Museo Centro Gaiás
De martes a domingo, de 10 a 20 horas.

Entradas
De balde do 11 ao 27 de marzo

- Entrada xeral: 4 euros
- Entrada reducida (estudantes, familias numerosas, carné 
xoven, discapacitados, grupos de máis de 20 persoas): 2 
euros
- Entrada de balde (docentes, menores de 18 anos, xubilados 
e desempregados)
 
Domingos, entrada de balde

Visitas guiadas: 12.30 e 18.30.  Inscripcións de forma 
individualizada desde media hora antes da visita ata 
completar un grupo de 20 persoas. Non se admiten reservas.

Visitas guiadas grupos. Reserva previa envisitas@
cidadedacultura.org ou 881 995 172

INFORMACIÓN 
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