
O proxecto CORRENTE CULTURAL supón a 

nosa aposta por espallar cultura por toda 

Galicia para construír unha rede de 

coñecemento que transcenda os edificios 

Afundación. As iniciativas que conforman 

este ciclo parten dunha estreita vinculación 

coas nosas tradicións e historia.  

Na portada: Premio dunha vaca e dun cucho nunha rifa, Lourenzá 
(Lugo), 28 de xaneiro de 1925
No interior: Casas de pescadores, Vigo, 7 de agosto - 12 de 
setembro de 1924.
Descargando un barco coa marea baixa, carros de bois, Noia, 15 
de febreiro de 1926
Candil coa porta aberta, Sada, 24 de decembro de 1925

Ruth Matilda Anderson 
© The Hispanic Society of America

VILALBA
Sala de exposicións da Casa da Cultura

Praza Suso Gayoso, s/n

Do 9 de novembro ao 9 de decembro de 2017
Inauguración e visita guiada: 9 de novembro ás 20.00 h

Luns a venres de 11.00 a 13.00 e de 17.30 a 21.00 h
Sábados de 11.00 a 13.00

afundacion.org
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Unha solleira mañá de agosto do ano 1924 
desembarcaba no porto de Vigo, xunto ao 
seu pai, a fotógrafa investigadora da Hispanic 
Society de Nova York Ruth Matilda Anderson. 
Nese preciso intre comezaba a tomar forma 
unha aventura coidadosamente deseñada. 

Archer Milton Huntington fundara en 1909 
The Hispanic Society of America, museo, 
biblioteca pública e institución educativa 
dedicada á arte e á cultura do mundo hispáni-
co. Huntington determinou que o seu museo 
incluiría un arquivo fotográfico, considerando 
a, daquela, incipiente tecnoloxía como 
ferramenta de traballo para a investigación. 
Con ese obxectivo adquiriu imaxes e promo-
veu expedicións. Ningún dos fotógrafos que 
enviou á península ibérica obtivo mellores 

resultados que Ruth M. Anderson. Ela realizou 
en Galicia dúas extensas campañas fotográfi-
cas, de 1924 a 1926, acompañada na segunda 
pola súa colega Frances Spalding, que defini-
ron a metodoloxía fotográfica da Hispanic 
Society. 

O traballo da moza Anderson, dirixido por 
Huntington, converteuse na procura e 
recompilación de evidencias dos costumes 
do pobo galego, dedicándose ao que resulta-
ba máis difícil: documentar a vida das xentes, 
en especial das zonas de complicado acceso. 
Ata entón, nin as actividades da poboación 
traballadora do campo e do mar nin a cultura 
material de Galicia foran obxecto de principal 
atención para a fotografía de xeito tan 
exhaustivo.


