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PRESENTACIÓN

Un ano máis é un pracer poder saudar e presentar a aparición dun novo número da revista
QUINTANA. A andaina deste órgano de investigación e difusión científica do Departamento de His-
toria da Arte da Universidade de Santiago de Compostela acada un novo paso na consolidación da
revista dentro do panorama nacional e internacional das revistas científicas pertencentes á área de
Humanidades. Sen desatender a atención cara a arte galega, espazo de coñecemento que consti-
túe a súa orixe e cimentación temática, esta revista demostra unha vez máis a súa forte vocación de
apertura e cosmopolitismo, implicando aos especialistas máis solventes e prestixiosos, tanto nacio-
nais como estranxeiros. Así mesmo a continuada rotación dos temas monográficos aos que se adica
cada un dos seus números, sempre buscando inxerirse nas liñas de investigación de maior vixencia,
fai da achega de contidos da revista QUINTANA un imprescindible espazo de reflexión e indagación
nas diferentes manifestacións artísticas.

Boa parte da credibilidade e prestixio acadados por unha revista universitaria teñen a súa expli-
cación nunha sabia dirección, capaz de solventar as inevitables dificultades e chamar, cando é pre-
ciso, ás portas das colaboracións necesarias. Neste sentido, é preciso destacar o papel que desde o
inicio deste proxecto ven realizando a catedrática de Historia da Arte María Luisa Sobrino Manza-
nares. O éxito dos números aparecidos ata a data son un fiel reflexo da ilusión e entusiasmo inves-
tidos na posta a punto do que, sen dúbida, é un dos expoñentes de maior prestixio e excelencia das
publicacións científicas da Universidade de Santiago de Compostela. 

En definitiva, desde a institución que presido é unha grande satisfacción impulsar e alentar unha
publicación como esta, a través dunha frutífera e xa longa cooperación co Departamento de Histo-
ria da Arte da Universidade de Santiago de Compostela. De certo, este novo volume que agora ve
a luz voltará a cubrir as expectativas dos cada vez máis numerosos lectores que acoden a consultar
as páxinas de QUINTANA.

Salvador Fernández Moreda
Presidente da Excma. Deputación Provincial da Coruña
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