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EDITORIAL

Como directora da revista QUINTANA quero adicar unhas primeiras palabras deste editorial á
memoria de Juan Antonio Ramírez, quen nos deixou cando estabamos a traballar neste número.
Historiador da arte, pensador, curioso e creativo de todo o relacionado coa arte, como xa se ten
escrito da súa persoa, Juan Antonio foi ademais un grande amigo ao que desde as páxinas da revis-
ta queremos brindar esta pequena homenaxe. Do mesmo xeito é necesario recordar a outros gran-
des historiadores da arte falecidos recentemente: Juan José Martín González e José Manuel Pita
Andrade, o primeiro profesor, no seu momento, da Universidade de Santiago de Compostela, e o
segundo estreitamente ligado, como coruñés de nacemento, a Galicia.

Para todos eles vaia este recordo desde un novo número de QUINTANA, nesta ocasión centra-
do no Tema monográfico “A voz de Galatea: imaxes sonoras”. A apertura ás achegas desde dife-
rentes disciplinas atopou neste tema un dos máis suxerentes dos que temos abordado, concretado
nas colaboracións de Celia Chazelle sobre a visibilidade da palabra de Deus nas ilustracións do códi-
ce Amiatinus, Luis de Moura sobre a cultura visual da duquesa de Aveiro e de Maqueda, José
Manuel López Vázquez sobre os ecos do mito de Galatea nas intencións de Goya ao pintar o retra-
to de D. Manuel Osorio, Lily Litvak sobre o trasvase do xénero musical dos nocturnos á pintura e a
literatura do XIX, ou Ángel Medina ao conectar as antigas concepcións sobre o poder revitalizador
da música co potencial sonoro da vida nas investigacións do compositor John Cage.

A variedade de enfoques, e tamén a pluralidade na procedencia dos investigadores, mantense
na sección de Colaboracións de tema libre, que neste número aborda a fortuna da figura de Circe
na arte, a revisión dos datos coñecidos sobre o ciborio gótico da Catedral de Santiago, o papel dos
comitentes na pintura sarda do Cinquecento, as evocacións visuais na estética de Debussy, dúas
aproximacións as fascinantes vangardas históricas do movemento Dadá e da produción de Giaco-
mo Balla, ou unha reivindicación das achegas historiográficas e o concepto de transvisualidade do
crítico Carl Einstein.

Acorde coa temática principal do número, o apartado de Escritos sobre abre, por vez primeira,
unha porta á reprodución e análise dunha obra musical, neste caso a través da carta escrita por Con-
rado del Campo a Víctor Said Armesto cos comentarios e partituras da ópera La flor del agua. Os
habituais apartados de Feitos e tendencias e Reseñas pechan o volume, recollendo unha significati-
va mostra das novidades máis importantes do panorama expositivo e bibliográfico.

Para rematar, unha vez máis quero salientar o fundamental apoio dos membros dos Comités de
Redacción e Científico da Revista, e de todos aqueles especialistas que nos últimos tempos están a
colaborar no proceso de revisión por pares. A continua e cada vez máis numerosa chegada de cola-
boracións, provintes tanto de investigadores das universidades españolas como estranxeiras, xunto
co progresivo incremento nas puntuacións acadadas nas principais bases de datos, como é o caso
de Latindex, constitúen a mellor proba de que a esixencia de calidade e excelencia da revista QUIN-
TANA non é só unha cuestión recoñecida no ámbito local, senón que pouco a pouco comeza a tras-
pasar fronteiras.

Mª Luisa Sobrino Manzanares
Directora de QUINTANA
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