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EDITORIAL

Co tema de Arte e pensamento político, de novo sae á rúa outro novo número da revista QUIN-
TANA. Nesta ocasión celebramos ademais o seu primeiro quinquenio de vida, coa satisfacción de vela
plenamente asentada no panorama nacional e internacional, e sempre cumprindo o obxectivo inicial
de servir de órgano de difusión científica do Departamento de Historia da Arte da Universidade de
Santiago de Compostela. Como directora é especialmente gratificante comprobar a entusiasta acol-
lida que tiveron cada un dos anteriores volumes, todos eles planificados coa vontade de unir as apro-
ximacións á arte galega coas visións adicadas á arte dos ámbitos hispano e internacional.

Para analizar o amplo e suxestivo marco ó que se adica este novo número, na primeira sección,
centrada polo Tema monográfico, participan destacados especialistas como Lawrence Nees, Alfredo
Vigo Trasancos, Nicos Hadjinicolaou, Valeriano Bozal, Benedetto Gravagnuolo, Ángel Luis Hueso ou
Gemma Pérez Zalduondo. Cada un deles, co seu particular enfoque, exemplifican nidiamente o carac-
ter multidisciplinar e aberto que pretendemos na revista QUINTANA, tentando reunir a autores de
prestixio, tanto nacionais como internacionais, de diferente formación e áreas de coñecemento, e
mesmo cubrindo un representativo arco cronolóxico. De feito, neste quinto número propóñense
aproximacións ás relacións entre arte e pensamento político dende a época medieval até a contem-
poraneidade, recollendo escenarios e medios de expresión do máis diverso.

Esta mesma multidisciplinariedade manténse na sección de Colaboracións, na que, cronoloxica-
mente, se integran tres reflexións en torno a diferentes aspectos das manifestacións do poder na
Idade Media, abordando o poder real, episcopal e nobiliario entre os séculos XI a XIV. Asemade, den-
tro xa dunha cronoloxía contemporánea, contémplase a actividade do pintor Manuel Colmeiro e a
súa conexión cun grupo de artistas arxentinos de grande compromiso político, as relacións do ines-
gotable Pablo Picasso co cine, a partires do documental de Henri-Georges Clouzot, ou os debates
sobre a educación artística vencellados coa convulsión do movemento do 68 na Inglaterra, entre
outros temas.

Na sección Escritos sobre propónse un exercicio de recuperación e análise dunha conferencia do
escritor Ramón María del Valle-Inclán, pronunciada co gallo do peche da Exposición Rexional de Belas
Artes de Santiago de Compostela do ano 1923. A imposibilidade de dispor do texto lido orixinal-
mente aconsellou tentar a recomposición do mesmo a través dos resumos recollidos na prensa, neste
caso grazas ós tres xornais que se fixeron eco das súas palabras. O interese das opinións verquidas
polo sempre polémico Valle-Inclán, e a directa conexión co tema monográfico do número, xustifican
este peculiar achegamento a un texto de indubidable interese para a historia da arte en Galicia.

Finalmente, tanto a actualidade cultural vencellada coa arte como as publicacións máis recentes
teñen o seu espazo nas seccións de Feitos e tendencias e Reseñas que pechan o volume.

Con todo isto, a revista QUINTANA segue a profundizar no camiño de calidade aberto dende o pri-
meiro número, e que non tería sido posible de non ser polo xeneroso e continuado apoio da Depu-
tación Provincial de A Coruña. Cando xa é unha realidade a inclusión da revista nas mellores bases
de datos e repertorios bibliográficos nacionais e internacionais, o traballo que aínda temos por dian-
te é, precisamente, o de manter e incrementar esta calidade, agora acadando o recoñecemento de
QUINTANA como revista do tipo A, co que se distinguen as mellores publicacións científicas. Ese é o
novo compromiso, e así quero manifestalo xunto co agradecemento ós que até agora colaboraron
con nós para facelo posible.

Mª Luisa Sobrino Manzanares
Directora de QUINTANA
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