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PRESENTACIÓN

Un ano máis, para a Deputación Provincial da Coruña que teño a honra de presidir constitúe un
especial acontecemento a saída á rúa dun novo volume da revista QUINTANA, revista científica para
a difusión dos traballos de investigación que desenvolve e fomenta o Departamento de Historia da
Arte da Universidade de Santiago de Compostela.

Baixo o tema de “España e América: diálogos e desencontros”, a revista QUINTANA mantén a
súa liña de esixencia e calidade para tentar dar cabida ás achegas dos mellores especialistas nacio-
nais e estranxeiros. Neste caso a temática escollida aporta ademáis un indubidable interese para
unha provincia, como a de A Coruña, que historicamente tivo na emigración cara Hispanoamérica,
e polo tanto nas relacións alén do mar, unha das claves fundamentais para comprender a nosa pecu-
liaridade e identidade. Conxugando a mirada cara o propio coa vocación internacional que ven
caracterizando a andaina da revista desde os seus comezos, cómpre salientar que nesta ocasión as
tres contribucións que integran o tema proveñen da man de especialistas de Arxentina, México e os
Estados Unidos, nos tres casos abondando en diferentes vertentes da relación da realidade artística
americana con España e Galicia.

Por outra banda, a vocación de mesturar o local co global preside o resto de colaboracións cien-
tíficas dun volume que tamén contén unha interesante achega sobre unha das primeiras hispanis-
tas estranxeiras, a americana Georgiana Goddard King, autora da primeira publicación dedicada ao
estudo e divulgación internacional do Camiño de Santiago.

Por todo isto, unha vez máis é unha verdadeira satisfacción para a Deputación Provincial da
Coruña consolidar o compromiso de apoio cunha revista que hoxe en día é xa un referente indis-
cutible no mundo universitario e investigador do ámbito español, e que, pouco a pouco, está a aca-
dar os maiores recoñecementos e valoracións internacionais. Agardamos que, baixo a experta
dirección da profesora María Luisa Sobrino Manzanares, a revista QUINTANA continue polo tanto a
medrar e afondar no seu compromiso coa investigación en historia da arte que se fai en Galicia e
fóra de Galicia.

Salvador Fernández Moreda
Presidente da Excma. Deputación da Coruña

QUINTANA Nº7 2008. ISSN 1579-7414


