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EDITORIAL

O Tema monográfico escollido para este novo número da revista QUINTANA pretende contribu-
ír ao coñecemento e cultivo das relacións intelectuais entre a cultura hispánica e a americana, par-
tindo da convicción de que é necesario o artellamento dun diálogo intercultural permanente que
manteña e amplíe unha relación histórica tan privilexiada como dinámica e intensa. Por esta razón
foi seleccionada esta temática sobre “España e América: diálogos e desencontros”. E para levala
adiante temos contado con diversos especialistas que neste tema monográfico amosan algúns
aspectos pouco ou mal coñecidos sobre esta ampla relación: Martha Fernández, Ramón Gutiérrez e
Amanda Dotseth abordan respectivamente a impronta da tratadística arquitectónica europea do
período barroco nas construcións novohispanas, o marco cultural da Exposición do Centenario da
Independencia celebrada no ano 1910 en Bos Aires, e o coleccionismo da arte española polas gran-
des fortunas norteamericanas durante a primeira metade do pasado século XX. 

No bloque temático dedicado ás Colaboracións de tema libre abórdanse diversas cuestións, par-
tindo do marco galego máis local como no caso da andaina da Real Sociedade Económica de Ami-
gos do País en Santiago de Compostela ou unha revisión dalgúns aspectos polémicos da Catedral
de Santiago na época medieval; en canto ao marco internacional, o urbanismo da provincia de
Nueva Galicia nas relacións xeográficas de Felipe II, as normas sobre a protección da paisaxe dun e
doutro lado do Atlántico, ou a actividade de significados artistas españois e galegos na arte chilena
do pasado século pechan este segundo bloque de estudos. 

Afondando no diálogo cultural con América, no apartado de Escritos sobre inclúese unha análi-
se sobre a figura dunha pioneira hispanista estadounidense, Georgiana Goddard King, e os seus tra-
ballos sobre o patrimonio monumental de Galicia. Neste caso as páxinas escritas sobre o que fora
mosteiro cisterciense de Santa María de Melón constitúen unha interesante achega e mirada cara a
arte galega desde a outra beira do Atlántico. 

O volume péchase coas seccións dedicadas a Feitos e tendencias e Reseñas, nas que se propón,
unha vez máis, recoller unha ampla mostra das exposiciones e monografías que conxuguen a actua-
lidade co relevante valor científico.

Como conclusión, é preciso agradecer o apoio do Servizo de Publicacións da Universidade de
Santiago de Compostela, clave na difusión da revista, así como o traballo dos membros dos comi-
tés Científico e de Redacción. E sobre todo o xeneroso soporte da Deputación Provincial de A Coru-
ña, fundamental para que esta iniciativa cultural e científica poida materializarse cada ano.
Agardamos que con este novo volume da revista QUINTANA teña continuidade o obxectivo de ache-
gar a investigación científica tanto ao público interesado nas manifestacións artísticas como  aos
especialistas universitarios.

Mª Luisa Sobrino Manzanares
Directora de QUINTANA
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