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EXERCICIO 6: 
FICCIÓNS 

 



O proxecto Correspondencias está pensado para continuar coa relación entre 
museo e a escola neste momento no que é tan complexo levar a cabo actividades 
presenciais. Ten unha natureza participativa e está aberto a toda a comunidade 
escolar. 
Durante o curso 2020-2021 lanzaremos con periodicidade mensual distintas 
convocatorias de traballo partindo de obras da nosa colección. Calquera centro 
escolar, aula ou particular pode traballar con estes materiais.  
 
 
A quen vai dirixido? 
Este documento está especialmente dirixido ao profesorado de primaria e 
secundaria. 
 
 
Que atoparedes neste documento? 

● Indicacións de como realizar a sexta actividade de Correspondencias: 
Ficcións 

● Material para facer a actividade: imaxes de tres obras da colección do 
Museo de Belas Artes da Coruña 

● Enlace a un vídeo no que vos presentamos a actividade 
● Indicacións de como facer as vosas achegas ao museo 
● Información básica sobre as tres obras propostas para traballar: Avoa e 

netos de Fernando Álvarez de Sotomayor, Cena de Tino Grandío e Sen Título 
de Manuel Torres 

 
Podedes enviar os resultados desta actividade, preferentemente antes do 21 de 
maio, ao correo electronico: mu.belas.artes.difusion@xunta.gal ou etiquetándonos 
en Instagram @museo.belas.artes.coruna  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Correspondencias é un proxecto deseñado por Laura Domínguez Estévez e Sara Fraga 
Pérez desde o Departamento de Educación do Museo de Belas Artes da Coruña 
 
 

mailto:mu.belas.artes.difusion@xunta.gal


1. PRESENTACIÓN E PLANTEXAMENTO 
Indicacións de como realizar a actividade Ficcións 

 
 

Ás veces os cadros agochan historias reais: anécdotas, curiosidades, lembranzas... 
relatos que non sempre coñecemos e que non adoitan aparecer nas cartelas dos 
museos nin mesmo nos catálogos. 

As pinturas representan unha escena que se atopa ancorada no tempo. Observalas 
con atención pode facer que a nosa imaxinación bótese a voar para construír un 
relato de aquelo que cremos que está a acontecer na obra de arte, mesmo de aquelo 
que pasou antes e pasará despois da escena representada. Cando visitamos un 
museo ou vemos a reprodución dun cadro, case sen pretendelo, facémonos unha 
serie de preguntas sobre o que estamos a ver: Quen son esas persoas que aparecen? 
Que están a facer? En que lugar se atopan? Que vai acontecer a continuación? 

Semella así que un cadro pode ter moitas vidas, xa que cada persoa pode inventar 
un relato distinto, unha ficción, daquilo que está a ver.  

Na colección do Museo de Belas Artes da Coruña contamos cunha amplísima 
colección pictórica, observar algunhas destas pinturas e imaxinar o que está a 
acontecer nelas dun xeito libre e fantasioso pode ser un exercicio creativo moi 
interesante. Nesta proposta de traballo animámosvos a realizar unha ficción; unha 
historia inventada partindo de tres obras do museo: Avoa e netos, de Fernando 
Álvarez de Sotomayor, Cena de Tino Grandío e unha acuarela sen titular de Manuel 
Torres.  Podedes escoller unha das tres obras ou tentar crear unha historia na que 
as tres imaxes propostas se entrelacen.  
 
 
 
 
 
Como realizamos a nosa ficción? 
 

● O formato e o estilo é totalmente libre. A nosa narración pode ter un 
carácter realista ou fantástico, pode cinguirse ao que se contempla na imaxe 
ou engadir outros elementos que non están presentes.  

● Pode ser un relato curto, un poema, un diálogo ou mesmo unha copla 
● Podemos realizar un texto escrito ou realizar algo diferente: unha locución, 

un pequeno vídeo, una interpretación teatral…  
● Pode traballarse de xeito individual, en pequenos grupos ou como un 

traballo conxunto de toda a aula. 
 

 
 
 



2. MATERIAIS 
Material para realizar o exercicio e indicacións de como facer as vosas achegas ó 
Museo. 
 
 
 

- Un enlace ao vídeo de youtube no que se explica a actividade 
- Un exemplo de Ficción a partires do cadro Avoa e netos 
- Unha ficha que nos pode axudar a facer o bosquexo da nosa historia 
- Imaxes de Avoa e netos de Fernándo Álvarez de Sotomayor 
- Imaxe de Cena de Tino Grandío 
- Imaxe de obra sen título de Manuel Torres 

Que nos fai falta a maiores? Papel e lapis 
 
 
Unha vez que teñades as pezas rematadas podedes envialas ao museo por correo 
electrónico: mu.belas.artes.difusion@xunta.gal antes do 21 de maio, 
especificando o nome do centro escolar, o curso, o nome do titor ou titora e se nos 
dades autorización ou non para subir as vosas achegas as redes sociais do Museo 
de Belas Artes. 
Tamén podedes subilo directamente etiquetándonos en Instagram: 
@museo.belas.artes.coruna 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



Vídeo de Presentación de Ficcións 
 
No seguinte enlace vos explicamos brevemente a actividade e vos amosamos un 
exemplo dun relato ficcionado realizado a partires da obra Avoa e netos de 
Fernándo Álvarez de Sotomayor. Amosámosvos ademáis as imaxes dos outros 
dous cadros propostos para realizar esta proposta: Cena de Tino Grandío e unha 
obra sen titular de Manuel Torres. 
 

 
 

http://bit.ly/correspondencias_ficcions 
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ESPAZO
O lugar no que acontece a historia

- Onde acontece a historia?

- Como é o espazo?

-  En que momento do día/ano ten lugar?

TEMPO
Cando sucede o que queremos contar

- Cando acontece a historia?

- Canto tempo dura?

-  Hai saltos temporais?

ACCIÓN
Acontecemento/s que desencadena/n a acción do relato

- Que acontece?

- Hai algún obxecto importante para o desenvolvemento da acción?

-  Que pasou antes? Que pasará despois?

PERSONAXES
Quen é ou son os protagonistas da historia - personaxes do cadro

- Cantos personaxes hai?

- Quen son?

-  Que estan a facer?



Fernando Álvarez de Sotomayor
Avoa e netos, 1916



Tino Grandío
Cena, 1973



Manuel Torres
Sen Título, ca. 1960



Exemplo dunha ficción a partires da obra Avoa e netos de 
Fernándo Álvarez de Sotomayor 
  

 
 
 

 

Había unha vez... Os nenos escoitaban estas tres 
palabras máxicas e corrían a buscar un oco preto da 
cadeira da avoa. Era a mellor contadora de historias. 
 
A máis rápida era sempre Pilar que, sendo a maior, 
escollía o mellor sitio. Sentada á dereita da avoa podía 
seguir as palabras escritas no enorme libro marrón. 
Fernando e Carmen chegaban xusto despois e tras eles 
María, dando a man aos dous máis pequenos da casa, 
que eran os que máis desfrutaban co ritual. Os contos 
da avoa sempre comezaban igual mais as historias 
ían cambiando cada día. No seu libro marrón o ogro 
era bo, a bruxa era unha mociña e o sapo era 
precioso. 
  
Os días naquela casa semellaban ser moito máis 
longos que os que os nenos pasaban na cidade. Non 
sabían se era porque o sol brillaba máis alí, se era 
polas vacacións ou se era polos contos da avoa. 
 
 
 
 
  



3. COÑECENDO A COLECCIÓN DO MUSEO DE BELAS ARTES 
Información básica sobre os tres cadros que vos propoñemos para realizar “Ficcións” 
 
 
 
Avoa e netos. Fernando Álvarez de Sotomayor (1916) 
Óleo/lenzo 
 

 
 
Fernando Álvarez de Sotomayor foi un pintor nado en Ferrol en 1875. Sendo 
Sotomayor un neno, a familia trasládase a Madrid. A carreira deste pintor estivo 
chea de éxitos. Ademáis de ser director do Museo do Prado en dúas ocasións, o 
nacemento do Museo de Belas Artes da Coruña débelle moito á súa influencia e ás 
xestións que realizou persoalmente. 
 
A súa obra podería agruparse en dúas grandes seccións ou temas: o rexionalismo 
galego e o retrato. Sotomayor foi considerado un dos mellores retratistas da súa 
xeración e ademais de realizar encargos para familias da burguesía española e para 
intelectuais do momento, realizou tamén numerosos retratos da súa propia familia.  
  
Entre estes retratos familiares e íntimos está o lenzo titulado Avoa e netos onde se 
representa a nai do pintor, Asunción Zaragoza e Núñez de Pindo, nunha estampa 
chea de tenrura. A avoa le un libro rodeada dos seis fillos do pintor e a súa esposa, 
Pilar de Castro. A obra, asolagada pola luz, resólvese cunha pincelada solta e 
empastada que derrama vitalismo e claridade sobre as roupas dos fillos, opostas ao 
sobrio e escuro vestido da avoa, que centra a escena. 
 
  



Cena. Tino Grandío (1973) 
Óleo/lenzo 
 

 
 
 
Constantino Grandío López, máis coñecido como Tino Grandío, é un dos artistas 
máis persoais da plástica galega. Case autodidacta, conseguirá numerosos premios 
e mencións desde o comezo da súa carreira conseguindo unha pensión da 
Deputación Provincial de Lugo para formarse en Madrid. Na capital realizará 
numerosas exposicións e integrarase rápidamente no ambiente bohemio e 
creativo. 
A súa pintura, de difícil definición, atópase moitas veces nun complexo equilibrio 
entre pintura abstracta e figurativa. De tons grises, verdes e azuis esvaecidos, as 
súas representacións están sempre dotadas dun aspecto difuso e bretemoso. 
 
Nesta obra vemos dúas figuras de perfís imprecisos, un home e unha muller, que 
levantan as súas copas nun xesto de brinde. A composición é enormemente 
simétrica, soamente rota pola colocación das pernas dos personaxes sentados en 
dous extremos opostos dunha mesa. No centro da mesa vemos un pequeno xarrón 
con flores azuis que, xunto co vermello do viño, son o único elemento que rompe a 
monotonía dese dominio de tintas grises tan características de Grandío. 
 
As figuras parecen fundirse co fondo impreciso do cadro, as súas siluetas 
preséntanse apenas perfiladas. Semella que as vemos a través dunha néboa densa.  
Tino Grandío pintaba con trazos torpes, mais cun estilo completamente único e 
recoñecible.  
 
 
 
  



Sen Título. Manuel Torres (ca. 1960) 
Acuarela / Papel 
 

 
Manuel Torres é un autor que se inclúe dentro do grupo de Os Renovadores. Xunto 
con artistas como Manuel Colmeiro, Luís Seoane ou Carlos Maside buscou unha 
ruptura coa pintura tradicional, situando a arte galega no movemento de vangarda. 
Creador autodidacta, nos anos trinta recibe unha bolsa para estudar en Madrid e 
posteriormente en París, cidade que marcará o seu estilo para sempre.  
Debido á súa ideoloxía, tras a guerra refuxiarase en Marín (a súa vila natal), onde 
pintará incansablemente escenas cotiás da vida mariñeira e rural.  
Torres cultivou distintas técnicas mais foi a acuarela coa que se lle ten considerado 
un mestre, sendo un dos acuarelistas máis importantes da arte galega.   
 
Como acontece na pintura de outros autores enmarcados no Movemento 
Renovador, a muller campesiña será un tema recorrente na obra de Manuel Torres 
e representa o símbolo da identidade galega.  
Na escena vemos a tres mulleres representadas nunha rúa, fronte o que semella 
ser o soportal dunha casa. Dúas delas transportan sobre a súa cabeza unha sella e 
un cesto e parecen deterse a conversar cunha terceira muller.  
A técnica empregada é a acuarela, onde Manuel Torres demostra a súa factura 
depurada; as finas capas empregadas denotan o enorme coñecemento por parte do 
artista dos pigmentos e a súa resposta ante as mesturas.  
A paleta redúcese á gama de negros, terras e grises, que fan destacar os brancos. A 
presenza das marcas do lapis e a falta de detallismo, produce unha sensación de 
bosquexo ou de obra inacabada que lle outorga un efecto de gran espontaneidade.    


