
09catálogo 09

Ob
ra

 v
ar

ia
da

NOVA GALICIA
E

D
IC

IÓ
N

S

novagalicia.com



Obra en 3 volumes, na que os dous primeiros son un
facsímile dos doce números de Galeuzca que se edita-
ron de 1945 a 1946. O terceiro é unha tese doutoral
que aporta ampla bibliografía e unha recompilación
de 74 documentos de vital importancia. Inclúese co-
rrespondencia entre Castelao, Aguirre e Pi Sunyer.
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978-84-87755-20-0

[ Galeuzca ]

En xaneiro de 1926 aparece en Bos Aires o pri-
meiro número de A Fouce, periódico que loitou
pola dignidade do pobo galego. Esta publicación
inaugura unha tónica de “radicalismo verbal” e
xornalismo nacionalista que estará presente ata
1936. Esta obra facsímile, en 4 volumes, contén
todos os números de A Fouce, Terra, Alento e
Guieiro.

978-84-87755-07-1

[ A Fouce ]

Edición facsímile en 14 volumes do xornal naciona-
lista redactado integramente en galego, que desen-
volve o papel de organizador e dinamizador do na-
cionalismo galego ao servizo de dous movementos:
Irmandades da Fala e o Partido Galeguista.
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978-84-87755-00-2

[ A Nosa Terra ]

Contén en 2 volumes todas as separa-
tas que se entregaron no seu día coa
revista Nós (1927-1936). Algúns dos
autores máis importantes son: Vicente
Risco, Otero Pedrayo, Florentino
Cuevillas, Castelao, Ramón Cabanillas
e Antonio Losada Diéguez.

978-84-96070-49-3

[ Nos ]
4948

Tomo III: 86,50 €

Colección: 166,50 €

Colección: 1.099 €



Obra en 2 volumes que mostra centos de
importantes obras deste impresionante
pintor. Nela plasma a liberdade, democra-
cia e a inxustiza. Cargado de mestría, es-
pontáneo e creador de fermosas obras
preséntanos un importante traballo cheo
de mensaxes defendidas por el mesmo.

[ Quessada: Arte e Liberdade ]
Recolle, a través da recreación que fan du-
cias de colaboradores, a vida e obra dun
dos máis destacados novos creadores do
panorama nacional, con extractos e críti-
cas, ademais de reflectir a súa exitosa in-
cursión noutros apartados da arte que lem-
bran o seu imparable talento creativo.

[ Xaime Quesada Blanco. 1975-2006 ]
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978-84-96293-17-5 978-84-85401-90-1

Edición bilingüe galego/castelán que re-
colle a obra do escultor Manuel Coia,
unha obra froito do tempo e das viven-
cias. É o recoñecemento ao traballo dun
artista non sempre ben comprendido na
súa terra. Coia deléitanos e fainos partí-
cipes da súa arte vita-
lista e sempre en sinto-
nía coa natureza.

978-84-96293-53-3

Laxeiro, Manuel Colmeiro, Carlos
Maside, Manuel Torres, Virxilio
Blanco, Arturo Souto, Pintos Fonseca,
Villafínez.

[ Pensionados ]

978-84-96070-52-3

Un libro de pequena fasquía e suave tí-
tulo que inclúe quince relatos breves in-
troducidos por unha fotografía de tema
mariño en branco e negro e no que o
campo semántico que máis abunda é
aquel das palabras de amor, desamor e
orfandade.

[ O Son Máis Lene ]
Os dous relatos curtos que compoñen
esta obra tratan de facerlle entender aos
lectores que na vida non se pode render
un ante os atrancos, que hai que ter so-
ños e loitar para que se fagan realidade.

[ Contos ao carón da lareira ]
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978-84-85401-91-8 978-84-96950-69-6

O escritor Xaime Quessada, basea esta
novela nas súas propias experiencias e
cóntanos unha fantástica historia. O seu
protagonista, Pepe, nárranos as súas vi-
vencias ata a súa prematura morte.

[ El Recristo del Baraña ]

978-84-96078-78-3

Un conto moi divertido dirixido aos lecto-
res máis novos. A historia das ducias de
ratos que visitaban o coro da igrexa de
Gaspar e as orixinais solucións que este
pon en marcha para acabar con todos os
ratos do templo.

[ O Rato De Frei Corchea ]

978-84-96070-98-1
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317 € 8,40 €

13 €

216 €

153 € 30,50 €

8,40 €

6,50 €

[ Manuel Coia ]



Vai dedicado aos fumadores que queren dei-
xar de fumar. Todos, sen excepción, poden
deixar de fumar. Como logralo? A través
dunha serie de tarefas, exercicios, trucos,
axudas...que hai que poñer en práctica du-
rante cinco semanas e outras sete para es-
quecerse do tabaco para sempre.

[ Programa para deixar de fumar ]
O autor en clave de humor expón: “Os caba-
los da Troula: unha loita intrínseca contra da
falsidade da falsa política, da manipulación
da sociedade para o beneficio persoal ou de
partido, o novo labecuísmo, que non procu-
ra o ben da comunidade e que no único que

se parece á democrácia é no demo...”

[ Os cabalos da troula ]
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978-84-96950-66-5 978-84-87755-06-4

Percorrido fotográfico polas cidades ga-
legas e portuguesas que conforman o
Eixo Atlántico, no que nos introducimos
a través de dous fermosos textos de
Suso de Toro e Bento da Cruz.

[Eixo Atlántico. Un mundo por descubrir]

978-84-96293-25-0

Todo o que necesitas saber dos teus fi-
llos cando non están contigo.
Extremadamente útil e moi convenien-
te para pais, profesores e educadores.
144 páxinas cun tamaño de 21x15 cm. 

[ Axenda infantil ]

978-84-96070-97-4

52

8,40 €

73 €4,50 €

10,50 €

- 3 volúmenes con más de 600 páginas.
- Formato 28 x 32,5 cm.
- Papel Creator Matt de 170 gr.
- Impresión en 4/4 tintas + pantones + barniz.
- Sobrecubierta de PVC de 300 micras con serigrafía.
- Encuadernación en tela Natuur Halflinnen; estampación en seco en portada con pegatina,
reproducción de una obra de Laxeiro.
- Catálogo universal razonado en formato DVD, con más de 2.500 reproducciones. 
- Los tres volúmenes y el DVD se presentarán en un estuche forrado en tela Natuur Halfinnen:
estampación en seco en portada con pegatina y estampados.
- Comentarios de las obras más importantes del artista, realizados por prestigiosos críticos y expertos
conocedores de Laxeiro.
- Dirección científica de la obra a cargo del reconocido historiador de arte, Antonio Bonet.

Características técnicas
35

Una publicación que recogerá de forma exhaustiva y detallada,
toda la producción artística del pintor 

El catálogo universal razonado de la Fundación Laxeiro.

Laxeiro

NOVE DAD


