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Captando e retratando a
realidade dun tempo e dun país

U

n ano mais, como concelleiro de Cultura de Ferrol, é para min un auténtico pracer ter a oportunidade de dirixirme a vós desde estas páxinas para saudar a edición número 27 do catálogo de Galicia en Foco, un compendio da actualidade e
feita con arte e talento e pendurada das paredes dos espazos culturais da nosa
cidade do 15 de decembro ao 15 de xaneiro nun lugar benquerido e singular para a resistencia poética e cultural como é o Ateneo Ferrolán.
É de feito o retorno a casa dun proxecto xestado e amasado en Ferrol en 1989, produto da
profesionalidade dos fotoxornalistas galegos, testemuñas silenciosas tras da cámara, captando e retratando a realidade dun tempo e dun país, falándonos en e con imaxes do pasado
recente, do presente actual que nos serve para enfocar ao futuro, sempre mais incerto.
Quixera aproveitar este espazo que se nos brinda para poñer en valor Galicia en Foco, como
movemento fotográfico netamente ferrolá que se exporta ao resto do país, e para reivindicar
o arte, a técnica e a alma que hai detrás de cada captura. Desexarlles, desde aquí, a mellor
das sortes no profesional e no persoal a todo o fotoxornalismo galego como compiladores
da crónica do acontecer e sentir dun pobo, nesta 27º edición e nas vindeiras.
Sen mais, e agardando que todos podamos desfrutar desta exposición que peregrinará por
outras tantas cidades, os meus parabéns ao Club de Prensa de Ferrol, por coidar e agarimar
este e outros proxectos, grandes e pequenos, que agrandan o nome da nosa cidade e polo
seu tesón en apoiar e dinamizar a vida cultural do noso municipio, o noso recoñecemento
agradecido.
Deica o Galicia en Foco 2019, e por moitos mais.
Ferrol, decembro 2018.

CONCELLEIRO

DE

SUSO BASTERRECHEA LÓPEZ
CULTURA DO CONCELLO DE FERROL
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27ª Edición de Galicia en Foco

A

fotografía como documento de arquivo e as fotografías como parte fundamental do patrimonio cultural dos pobos son eixos sobre os que a profesora da
UDC, Elena Alfaya Lamas, articula as directrices para o tratamento arquivístico
dos fondos fotográficos documentais de entidades ou institucións que figura
no “corpus literario” deste catálogo que temos nas mans.
Un catálogo no que como cada ano, estase a reflexar a obra gráfica dos fotoxornalistas que
participaron na 27ª edición de Galicia en Foco e que recolle o seu labor do ano 2017. Pero
tamén é o catálogo que xunto cos das 26 edicións anteriores, pon á disposición de todo o público interesado, máis de 2000 imaxes coas que desde 1989 os fotoxornalistas galegos foron
tecendo a historia dos días e dos afáns da sociedade galega nas súas mais variadas dimensións,
e que foi reflexada en diversos medios de comunicación de Galicia e dos que recollen novas
alén da nosa terra.
Todo isto está a conformar un valioso legado documental que o Club de Prensa de Ferrol atesoura, grazas aos fotoxornalistas galegos que veñen participando nas diversas edicións de Galicia en Foco.
Un fondo que fomos compartindo en cadanseu catálogo como a mellor maneira de agradecer
aos fotoxornalistas o seu traballo profesional e de cumprir un dos obxectivos principais que
inspiraron ao Club de Prensa de Ferrol para a creación de Galicia en Foco, como fora o de reivindicar o traballo dos fotógrafos de prensa de Galicia e o de espertar o interese do público en
xeral pola obra dos nosos realizadores gráficos; que se difundiran os seus nomes, a súa profesionalidade e a súa identificación coa Galicia contemporánea que eles mesmos estaban a
documentar.
De aí a necesidade de acoller nesta publicación a importancia do fondo gráfico e documental
de Galicia en Foco, como canle de valoración do que nos aportan os fotoxornalistas que concorreron a anteriores e a presente edición de Galicia en Foco.
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Unha edición esta última na que como nas anteriores temos a oportunidade de lembrar os feitos mais relevantes da Galicia de 2017.
Recóllese nesta exposición dende a vaga de lumes, que non semellan cesar, recollida en imaxes
que deron a volta ao mundo, ata as mobilizacións dos agricultores de Ourense e o sur de Lugo
cuxos cultivos foron gravemente danados polas xeadas de finais de abril de 2017; pero tamén
se reflexan manifestacións fondamente enraizadas como a “matanza”, a particularidade do entroido por terras de Ourense, ás que se unen outras imaxes que reflexan a participación das
capas mais novas da nosa sociedade nos movementos reivindicativos, culturais e festivos que
se están a producir en toda Europa.
Pero hai moito mais, a seca de 2017 deixou ao descuberto unha Galicia asolagada, que saíu
a luz en Portomarín, Portodemouros e outros lugares, e chegou a todos nós, grazas a “ollada”
experta e sensible dos fotoxornalistas, alí estaban, inmortalizando rescatando para todos a
Galicia que foi e a Galicia que é. Grazas a todos eles.
Grazas tamén, a Xunta de Galicia, a Deputación Provincial da Coruña e o Concello de Ferrol,
pola súa xenerosa colaboración para que cada ano o “Galicia en Foco” chegue a todos nós.
E parabéns a Javier Cervera, polo seu Premio “Foto do ano 2017” de Galicia en Foco, e a Javier
Arcenillas pola súa mención especial.

PRESIDENTA
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DO

CLUB

DE

JULIA DÍAZ SIXTO
PRENSA DE FERROL
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Directrices para o tratamento arquivístico
normalizado dos distintos niveis de organización
dos fondos fotográficos
ELENA ALFAYA LAMAS
UNIVERSIDADE

DA

CORUÑA

“Non podía facer nada por el. O único que
podía facer é que o seu berro fose ouvido
no mundo, e fíxeno coa súa fotografía”.
Nilufer Demir,
fotoxornalista turca

O

obxectivo principal deste artigo é proporcionar directrices técnicas para levar a
cabo un tratamento arquivístico normalizado e internacional das unidades e agrupacións documentais fotográficas que se seleccionan para formar parte do centro
de documentación e/ou arquivo fotográfico e que por tanto, pasan a formar parte

do fondo documental dos arquivos e/ou centros de documentación.
Proporcionar un tratamento arquivístico normalizado ás fotografías favorece a visibilidade, accesibilidade aos investigadores e inclusión en bases de datos e fototecas dixitais e virtuais
entre outras vantaxes.
A fotografía é “o procedemento polo cal se conseguen imaxes permanentes sobre superficies
sensibles por medio da acción fotoquímica da luz ou doutras formas de enerxía radiante “ (Encarta, 2005). Di Köppen (2001) que as fotografías son parte fundamental do patrimonio cultural
dos pobos e a súa conservación, organización e difusión son tarefas que garanten o acceso á
nosa memoria colectiva. En España é así. Segundo a Lei 16, artigo 49 da Lei de patrimonio
histórico as “expresións gráficas, sonoras ou en imaxes recollidas en calquera tipo de soporte
material” son documentos. Polo tanto, as fotografías son documentos.
A fotografía de prensa comeza a finais do século XIX. A partir de entón e de maneira progresiva
as fotografías comezan a ser unha parte esencial do contido dos diarios, coexistindo co texto

9

catálogo_2017_01 Gañador 27/12/2018 12:08 Página 10

Galicia en Foco | Elena Alfaya Lamas

e sendo ambos os informativos. Os tipos fundamentais que atopamos na prensa son fotografías
de actualidade; de reportaxe; de personaxes e de investigación (Valle, 2002).
Unha fotografía é documento de arquivo cando pasa a formar parte do fondo documental do
arquivo fotográfico dunha entidade ou institución. Cando a información non só está rexistrada
dalgunha forma senón que foi recibida e custodiada por unha organización no desenvolvemento das súas actividades dicimos que estamos ante un documento de arquivo.
O fondo documental fotográfico é a agrupación superior dun conxunto de documentos desta
natureza. O Consello Internacional de Arquivos define fondo como un “conxunto de documentos, de calquera tipoloxía e soporte, producidos organicamente e reunidos e utilizados por
unha persoa, familia ou organismo no exercicio das súas funcións”. Nun Arquivo pódense custodiar un ou máis fondos, tanto dixitais como pre-dixitais.
O arquivo é segundo Heredia (1993):

un ou máis conxuntos de documentos, acumulados nun proceso natural por unha persoa ou institución pública ou privada no transcurso da súa xestión, conservados, respectando aquela orde, para servir como testemuño e información […] ou de fontes de
historia.
Pero co termo arquivo non só nos referimos a un conxunto de documentos, tamén ás institucións e organismos que

reúnen, conservan, ordenan e difunden os documentos reunidos polas persoas xurídicas, públicas ou privadas, no exercicio das súas actividades, co fin de promover a súa
utilización para a investigación, a cultura, a información e a xestión administrativa
(UNESCO: 2008).
Seguindo á ISO, International Standards Organization ou Organización Internacional de Normas,
a normalización “ten por obxecto establecer [...] disposicións destinadas a usos comúns e repetidos”. É labor do documentalista gráfico xestionar o arquivo fotográfico da entidade ou institución na que traballa en colaboración cos profesionais doutros departamentos e recuperar
información de fondos propios e de bancos de imaxes comercializadas así como de fondos fotográficos doutros medios, arquivos e coleccións. O proceso ao que o documentalista gráfico
somete a fotografía é intelectual e debe de ser feito por profesionais especializados que saiban
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non só como interrogar un documento sexa do tipo que sexa senón que tipos de usuarios
poden necesitar acceder e recuperar a información.

Tratamento arquivístico normalizado
O tratamento arquivístico é un proceso polo que pasan os documentos ao longo da súa vida.
Orixínase cando ingresan no Arquivo e son rexistrados, avaliados e seleccionados; continúa
nas fases de organización e clasificación e finaliza coa súa descrición, posible cambio de formato e instalación. Segundo Ana Duplá o tratamento arquivístico é un conxunto de tarefas
que teñen como obxectivo a conservación, organización e fácil recuperación dos fondos documentais. Inclúe a organización, ordenación, clasificación e instalación (2007).
Son moitos os documentalistas que suxiren que as fotografías deben tratarse seguindo os principios xerais e fundamentais da Arquivística. Con todo, isto non sempre é así. Moitas fotografías
son tratadas seguindo sistemas propios do arquivo ao que pertencen ou do banco de imaxes no
que se atopan. Desta maneira non atopamos criterios comúns nin unificados senón unha variedade descritiva moi heteroxénea, pouca información sobre fondos fotográficos que sexa accesible a todos os investigadores, poucas coleccións fotográficas en liña, dificultade para a
recuperación de fondos fotográficos, dispersión dos mesmos e falta de ligazóns entre fondos fotográficos dispersos. Habemos de ter en conta que esta falta de acceso aos fondos fotográficos
tamén está condicionada no noso país pola Lei de propiedade intelectual relativa a autores fotográficos que estende o prazo de protección a 70 anos postmortem do fotógrafo. “Os dereitos
de explotación da obra duran toda a vida do autor e setenta anos despois da súa morte ou declaración de falecemento.” (BOE 14.04.2018. artigo 26, capítulo 1, título III, p.15). Este dereito
entra en conflito coa proposta da IFLA, International Federation of Library Associations and Institutions, en relación a que os arquivos deben proporcionar “acceso e difusión da información e o
coñecemento necesarios para fins educativos, científicos e de desenvolvemento” (IFLA, 2012).”
Se buscamos unha estratexia normalizada, debemos adaptarnos ás normas arquivísticas internacionais. Unha vez que a documentación fotográfica ten ingresado no arquivo, ha de ser
organizada, clasificada, ordenada, descrita e instalada. Para garantir o acceso aos fondos fotográficos, habemos comezar tendo un rexistro de ingresos, que é o primeiro instrumento de
control documental.
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A organización dos fondos documentais fotográficos consiste en facer grupos xerárquicos e
multinivel respectando os principios arquivísticos de procedencia e orde orixinal. É así como
agrupamos as fotografías en fondos, subfondos, seccións, subseccións, series, subseries, unidades documentais compostas e unidades documentais simples. Non é necesario que un fondo
dispoña de todos estes niveis ou grupos xerárquicos. Un fondo pode incluír os niveis intermedios que o arquiveiro considere necesarios.
Cando clasificamos agrupamos as series e conformamos un cadro de clasificación, que é unha
estrutura que reflicte a organización dos documentos e sitúaos. Di Lluís-Esteve (2005) que as
fotografías deben ser clasificadas tendo en conta o seu contexto de creación e produción en
relación co fondo ao que pertencen. Poden ser clasificadas (i) por materias ou asuntos, é dicir,
clasificamos segundo o tema principal ao que se refire o contido do documento fotográfico;
(ii) por funcións das entidades das que proveñen os fondos fotográficos; (iii) ou de maneira orgánica, é dicir, clasificamos tendo en conta ás entidades ou institucións das que proveñen as
fotografías e as súas estruturas. Estas dúas últimas opcións poden combinarse e neste caso
estariamos a facer unha clasificación orgánico-funcional.
A ordenación das fotografías é a tarefa que consiste en colocalas nunha orde convida nos seus
diferentes niveis dentro do cadro de clasificación arquivística. Pódese facer unha ordenación
cronolóxica, alfabética, xeográfica, alfanumérica, numérica topográfica, por materias, onomástica e orgánica, dependendo da natureza da documentación fotográfica que esteamos a
tratar e das necesidades do arquivo. Debemos ordenar tanto as unidades documentais fotográficas dentro das series como as series dentro das seccións do fondo fotográfico.
A instalación inclúe un posible cambio no formato orixinal das fotografías co fin de facilitar a
súa conservación e o acceso ás mesmas.
A organización dos fondos fotográficos debe seguir dous principios fundamentais en arquivística que han de respectarse ao longo de todo o tratamento arquivístico: (i) O principio de procedencia, que sinala que debemos situar cada documento no grupo documental do que procede
e por tanto non mesturar documentación proveniente de diferentes entidades, fondos ou institucións e (ii) O principio de respecto á Orde orixinal, que sinala que debemos manter a orde
orixinal no que a documentación foi orixinada. Este principio relaciónase coa estrutura interna
do fondo.
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Unha vez feito isto os documentos fotográficos do Arquivo han de ser descritos. As descricións
dos fondos fotográficos poden facerse (i) de maneira particular e independente por parte dos
diferentes arquivos ou (ii) seguindo a Norma Internacional Xeneral de Descrición Arquivística
proposta polo Consello Internacional de Arquivos: a ISAD(G) ou Xeral International Standard
Archival Description.
Que dúbida cabe que seguir unha mesma norma internacional facilita o intercambio de información e a comunicación entre os diferentes arquivos, xa que se realiza o traballo de forma homoxénea. Así mesmo, é un paso importante se queremos que os nosos fondos fotográficos
cheguen a formar parte algún día de catálogos colectivos ou sexan integrados noutro sistema
maior. O control da documentación e unha recuperación eficaz son tamén vantaxes dunha descrición detallada que moitos diarios non poden acometer debido ao contexto de inmediatez no
que traballan e á falta de persoal suficiente nos seus centros de documentación e/ou arquivos.
As fotografías son documentos que non só ilustran senón que teñen valor histórico por si mesmas. Con todo non é fácil acceder aos grandes fondos fotográficos. Hoxe en día contamos con
sistemas de bases de datos que axudan neste propósito pero se queremos darlles visibilidade ás
fotografías deben estar descritas seguindo modelos internacionais para poder ser recuperadas
facilmente e desde calquera lugar. É así como conseguimos resultados óptimos. Os modelos
máis frecuentemente utilizados para a descrición normativa de fotografías a nivel internacional
son: ISAD, MARC, ISBD e as Regras de Catalogación anglo-americanas AACR2. Hai outros modelos de uso internacional menos frecuente aínda que tamén bastante estendido como FOTIOS
ou SKOPEO. As fichas de indexación poden reflectir estes modelos ou outros e son normalmente
elaboradas en colaboración entre os diferentes profesionais dos departamentos de sistemas, o
arquivo ou o centro de documentación e o departamento de edición gráfica.
A proposta aquí suxerida para o tratamento arquivístico normalizado dos fondos fotográficos
é a ISAD (G) xa que é o mesmo Consello Internacional de Arquivos —CIA— quen propón o seu
uso como norma de descrición para a catalogación dos fondos nos arquivos. A primeira versión
desta norma publicouse en 1994 e a máis actual no ano 2000.
A norma ISAD (G) dinos que a descrición arquivística é a

elaboración dunha representación exacta da unidade de descrición e, no seu caso, das
partes que a compoñen mediante a recompilación, análise, organización e rexistro da
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información que serve para identificar, xestionar, localizar e explicar os documentos
de arquivo, así como o seu contexto e o sistema que os produciu. O termo serve tamén
para describir os resultados deste proceso (2000:16).
A descrición facilita o acceso á unidade documental fotográfica, a serie, a sección ou o fondo
e á información que contén dunha maneira eficaz.
Por tanto, a descrición arquivística dos documentos é unha representación da análise exhaustiva das unidades fotográficas, series, seccións e fondos que esteamos a tratar co fin de poder
identificalos facilmente e de maneira inequívoca, xestionalos eficazmente, comprender o seu
contexto e recuperalos con facilidade. A ISAD(G) ofrece información non só do documento
senón tamén da entidade ou institución da que provén, e do autor ou fotógrafo. Representa
esta información 7 áreas que conteñen 26 apartados de información. Non é obrigatorio enchelos todos; facelo ou non depende do nivel de detalle ao que o arquivo que estea a tratar os
fondos fotográficos queira chegar e do “para quen” e “para qué” estamos a describir os grupos
ou unidades documentais fotográficos. Segundo a segunda edición da ISAD(G) os 6 elementos
esenciais da descrición son:
1. Código de referencia
2. Título
3. Creador
4. Data(s)
5. Extensión da unidade de descrición
6. Nivel de descrición
Estes apartados de información son imprescindibles se queremos intercambiar fotografías a
nivel internacional. Con este fin creouse a norma EAD, Encoded Archival Description, que se
usa habitualmente para proporcionar acceso electrónico a fondos, seccións, series e unidades
documentais fotográficas descritos seguindo a norma ISAD(G). EAD codifica material de arquivo baixo a forma SGML DTD Standard Generalized Mark-up Language Document Type Definition que é o mesmo tipo de linguaxe de marcado no que se basea o HTML das páxinas web.
Así mesmo, o apartado 6 é necesario para comprender a descrición multinivel arquivística que
reflicte a ISAD(G). O mesmo modelo descritivo serve para describir todas as partes da xerarquía:
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un fondo, unha sección, unha serie ou unha fotografía. Ademais destes elementos imprescindibles en toda descrición o nivel de detalle da descrición dependerá do arquivo e/ou organismo
ou institución en que traballemos.
Independentemente do nivel de detalle hanse seguir 4 regras básicas:
1. Facemos a descrición partindo do mais xeral, o fondo fotográfico, cara ao máis específico, as unidades documentais fotográficas simples. No nivel do fondo describimos este
como un conxunto e proporcionamos por tanto información a nivel do fondo fotográfico
completo. Nas descricións das seccións ou series proporcionamos información sobre
estes subgrupos. Na descrición das unidades documentais fotográficas simples proporcionamos información unicamente sobre esta parte.
2. Adaptamos a información descritiva ao nivel xerárquico que estamos a describir. Os diferentes apartados que imos enchendo na ficha descritiva da fotografía han de proporcionar información relevante para o contido e o contexto do nivel xerárquico que
estamos a describir.
3. Enlazamos as diferentes descricións multinivel co fin de saber que posición ocupa dentro
da xerarquía o grupo ou unidade que estamos a describir.
4. Non repetimos información nunha mesma ficha descritiva.
A ISAD(G) establece como principal obxectivo “garantir a elaboración de descricións coherentes, pertinentes e explícitas, facilitar a recuperación e o intercambio de información […] e facer
posible a integración das descricións procedentes de distintos lugares nun sistema unificado.”

A norma internacional de descrición arquivística ISAD(G)
Indícanse e explican a continuación as sete áreas de información da Norma Internacional de
Descrición Arquivística ISAD(G) e as sub-áreas que conforman cada unha das principais áreas:
1 Área de identificación. É a área na que identificamos a unidade, serie, sección ou fondo
documental fotográfico. Esta área componse de 5 sub-áreas ou elementos que conteñen
información esencial para identificar o documento ou grupo de documentos que esteamos a describir:
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1.1 Código de referencia. Ha de incluír necesariamente o código do país (ES para España); o código do Arquivo segundo a norma nacional de códigos de arquivos e
un código de referencia local específico. Indicamos tanto o código topográfico
como o dixital. Se hai códigos de copias ou reproducións dos documentos fotográficos tamén o indicamos.
1.2 Título. Aquí debemos distinguir entre títulos formais, se é que a documentación
fotográfica que estamos a describir ten un dado polo fotógrafo, e títulos atribuídos, que son os que os arquiveiros ou documentalistas lles outorgan aos documentos fotográficos que carecen de título formal e que consignamos entre
corchetes.
1.3 Data/s. Debemos indicar a/s data/s máis adecuada/s ao nivel descritivo: a data
de produción do documento/s fotográfico/s por unha entidade, familia ou persoa;
a data na que se acumulou o documento; datas de copias; datas de anexos; etc.
Poden indicarse outras datas.
1.4 Nivel de descrición. Indicamos se estamos a describir un fondo documental fotográfico; un sub-fondo; unha sección; unha serie; unha unidade documental composta —expediente— ou unha unidade documental simple.
1.5 Volume e soporte da unidade de descrición. Identificamos o soporte —positivo, negativo, cor…— da unidade de descrición e a cantidade, tamaño e extensión que
ocupa no arquivo se é relevante. Usamos números arábigos e especificamos as
unidades de medida.
2 Área de Contexto. É a área na que especificamos as entidades ou institucións e/ou autores/fotógrafos que orixinaron e custodiaron a unidade, serie, sección ou fondo documental fotográfico. Nesta área inclúese información nos seguintes elementos:
2.1 Nome do produtor/es. Debemos identificar o nome da/s persoa/s —fotógrafos—
ou entidades —axencias— responsables da produción, acumulación e conservación da unidade ou grupo documental fotográfico que estamos a describir.
2.2 Historia institucional ou Referencia biográfica. Desenvolveremos a historia institucional do produtor do/os documentos e/ou ben os datos biográficos de quen/es
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producisen a unidade ou grupo documental fotográfico que queremos describir:
o seu nome, lugar de nacemento e falecemento, lugares de residencia, a súa
vida, o seu traballo, actividades e acontecementos significativos da súa vida.
Desta maneira situamos o documento no seu contexto.
2.3 Historia arquivística. Consignamos información sobre a historia do grupo ou unidade documental fotográfica que estamos a describir, coas súas datas. Se o documento fotográfico provén directamente do produtor indicamos a forma de
ingreso. Se foi transferido ou foi propiedade de diferentes persoas ou entidades
tamén o indicamos.
2.4 Forma de ingreso. Indicamos a orixe desde a que foi remitida a documentación
fotográfica, se a coñecemos, coas súas datas e códigos. Consignamos se foi por
adquirido, transferido ou obtido doutro xeito.
3 Área de contido e estrutura. É a área na que achegamos información sobre o tema e
a organización multinivel da unidade, serie, sección ou fondo documental fotográfico.
A información desta área é de interese se queremos que se aprecie o valor do grupo
ou unidade documental fotográfica que estamos a describir.
3.1 Alcance e contido. Proporcionamos un resumo do contido da/s fotografía/s achegando unha visión de conxunto, con indicación do asunto, lugar e data. O pé de
foto coa explicación dela pode ser esencial para a consignación deste campo.
Os elementos informativos provenientes das axencias gráficas deberían ser na
maior parte dous casos suficientes para encher este campo.
3.2 Valoración, selección, eliminación. Se a documentación fotográfica que estamos
a describir pasou por actividades de valoración, selección e eliminación que poidan afectar á interpretación da documentación que se conserva, debemos indicalo. Se sabemos o nome da persoa ou institución responsable, debemos
indicalo.
3.3 Novos ingresos. Indicamos se está previsto o ingreso de fotografías que complementen a/s que estamos a describir. Se é así, e dispomos da información, podemos informar sobre a frecuencia e cantidade.
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3.4 Organización. Especificamos a estrutura interna, o sistema de clasificación e a orde
da unidade/es de descrición fotográfica/s.
4 Área de condicións de acceso e uso. É a área na que informamos sobre a dispoñibilidade
e condicións de acceso e reprodución da unidade, serie, sección ou fondo documental fotográfico. Se hai algunha restrición de acceso ou situación xurídica que lle afecte debemos
indicalo nesta área. Consta dos seguintes elementos:
4.1 Condicións de acceso. Se a documentación non vai estar accesible ou vai ser de acceso restrinxido durante un tempo debe indicarse especificando as datas, regulacións, situación xurídica, convenios, decisións, etc.
4.2 Condicións de reprodución. Consignamos neste elemento calquera tipo de restrición
relacionada coa reprodución da unidade ou grupo documental fotográfico.
4.3 Lingua/escritura dos documentos. Se hai algún tipo de linguaxe e/ou escritura en/ou
sobre o documento fotográfico debemos consignar a lingua/escritura.
4.4 Características físicas e requisitos técnicos. Mencionamos as características físicas e
requisitos de conservación fotográfica que afecten o uso do grupo ou unidade documental que estamos a describir. Tamén debemos especificar se necesitamos algún
tipo de software para poder acceder á documentación.
4.5 Instrumentos de descrición. Se hai algún instrumento de descrición que achegue información sobre o grupo ou unidade documental fotográfica que estamos a describir
debemos indicalo. Por exemplo inventarios, catálogos e índices.
5 Área de documentación asociada. É a área na que informamos sobre outros documentos
que gardan algunha relación co/o noso/s.
5.1 Existencia e localización dos documentos orixinais. Consignamos neste elemento da descrición a localización dos orixinais así como o seu código ou número de control. Se o
que conservamos son copias indicamos a localización dos orixinais se é que existen.
5.2 Existencia e localización de copias. Indicamos a localización da/s copia/s da unidade
ou grupo documental fotográfico que estamos a describir así como o seu código ou
número de control.
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5.3 Unidades de descrición relacionadas. Informamos sobre outros documentos fotográficos que se atopen tanto no noso arquivo como noutros e que estean relacionados coa unidade ou grupo documental fotográfico que estamos a describir.
Esta relación pode deberse ao principio de procedencia ou a calquera outro tipo
de asociación e por tanto debemos explicalo claramente.
5.4 Nota de publicacións. Identificamos as publicacións nas que aparece a unidade
ou grupo documental que estamos a describir, ou que as analice.
6 Área de notas. É a área que achega información especial que non puidemos incluír en
ningunha das outras áreas.
6.1 Notas. Proporcionamos neste apartado información relevante que non puidésemos incluír en ningún outro lugar da descrición. Elementos relacionados coa
luz, o enfoque, a óptica ou o tempo de pose.
7 Área de control da descrición. É a área que informa sobre quen, cando e como se
preparou a descrición arquivística da unidade, serie, sección ou fondo documental fotográfico.
7.1 Nota do arquiveiro. Indicamos quen preparou a descrición e que fontes se consultaron para preparala.
7.2 Regras ou normas. Consignamos a normativa ou regra que estamos a usar para
a descrición da documentación fotográfica. ISAD(G) neste caso.
7.3 Data(s) da descrición. Indicamos a data na que se elaborou a descrición.

Conclusións
Foi a nosa intención proporcionar directrices técnicas para levar a cabo un tratamento arquivístico normalizado a nivel internacional das unidades e agrupacións documentais fotográficas que se seleccionan para formar parte do centro de documentación e/ou arquivo
fotográfico e que, polo tanto, pasan a formar parte do fondo documental dos arquivos e/ou
centros de documentación das empresas xornalísticas.
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Os arquivos gráficos e os centros de documentación dos xornais teñen un labor esencial na
xestión e tratamento dos fondos gráficos, tanto dixitais como pre-dixitais, xa que non só son
unha parte moi importante do contido informativo senón que están a custodiar documentación gráfica que lles dará testemuño aos historiadores do futuro para escribir a historia dos
nosos días.
A metodoloxía normativa arquivística que propón o Consello Internacional de Arquivos é eficiente e homoxénea; garante unha xestión eficaz e asegura a recuperación e a conservación
dos fondos documentais fotográficos de forma global. Proporcionar un tratamento arquivístico
normalizado ás fotografías outorga maior visibilidade, accesibilidade aos investigadores e a
inclusión en bases de datos e fototecas dixitais e virtuais.
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Foto do Ano de Galicia en Foco 2017
JAVIER CERVERA (Pontevedra, 1977). Diplomado en Turismo, tras cursar un Ciclo Superior en Imaxe
e Son en Vigo realiza as prácticas no Diario de Pontevedra no que continúa traballando na
actualidade. Participou en varias exposicións conxuntas de fotoxornalistas e obtivo o segundo
premio no concurso Fotográfico Rías Baixas..
BÁGOAS QUE NON APAGAN LUMES. Negro. Desa cor tinguiuse Galicia na tráxica fin de semana do 15 de
outubro de 2017. Os incendios que protagonizaron un dos episodios máis graves do ano levaron
por diante as vidas de tres persoas en Nigrán e Vigo e máis de 49.000 hectáreas segundo a Xunta.
A provincia converteuse nunha paisaxe de desolación, con familias que viron as súas casas
reducidas a cinzas, con negocios calcinados polas chamas e miles de hectáreas de monte morto.
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Serie do autor sobre a foto gañadora
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Serie do autor sobre a foto gañadora
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Mención de Honra de Galicia en Foco 2017
JAVIER ARCENILLAS (Bilbao. 1973). Fotografo freelance. Licenciado en Psicoloxía Evolutíva pola Universidade Complutense,
é Profesor de fotografía documental na Escola PICA. Desenvolve ensaios humanitarios onde os protagonistas están
integrados en sociedades que limitan e agreden toda razón e dereito. Gañou os máis importantes premios Internacionais,
como Arts Press Award, KODAK Joung Photographer, European Social Fund Grant, Euro Press de Fujifilm, Terceiro premio
FotoPres, Luís Valtueña de Médicos do Mundo, Luís Ksado, UNICEF Prize, Sony World Photography, POYI, POYI Latam, Terry
Ou´Neill Award 2012 & 2014, Fotoevidence, Photographer of the year in Moscow Photo Award 2014, Eugene Smith Grant
2013, Getty Images Grant 2015 e World Press Photo 2018. No ano 2013 entrou dentro do dicionario de fotógrafos españois.
O seu último libro UFOPRESENCES é un dos mellores libros do ano 2018.
RAPA DAS BESTAS é o nome da Festa cuxa función consiste en cortar as crinas dos cabalos salvaxes que viven libres nas
montañas en estado semi-salvaxe e que se realizan nos curros que se celebran en varios lugares de Galicia. Eses cabalos
viven en montañas e teñen varios propietarios (propiedade privada ou pública). Cada ano o poldro está marcado e os
adultos rasurados, espiollados e logo liberados de novo ás montañas. A máis coñecida é a rapa das bestas de Sabucedo,
no concello da Estrada, que dura tres días: o primeiro sábado, o domingo e o luns de xullo. De feito, o nome dado á
celebración (Rapa das Bestas de Sabucedo), mentres na maioría dos lugares fálase de curros.
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Pedro E. Agrelo Trigo | Fotoxornalismo | Galicia en Foco

Seca
Medio onde se publicou: Agencia EFE
Data de publicación: 27 de setembro de 2017
Data de realización: 27 de setembro de 2017
Lugar de realización: Portomarín (Lugo)
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Galicia en Foco | Fotoxornalismo | Pedro E. Agrelo Trigo

Seca
Medio onde se publicou: Agencia EFE
Data de publicación: 2 de outubro de 2017
Data de realización: 2 de outubro de 2017
Lugar de realización: Portomarín (Lugo)
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Pedro E. Agrelo Trigo | Fotoxornalismo | Galicia en Foco

Seca
Medio onde se publicou: Agencia EFE
Data de publicación: 23 de novembro de 2017
Data de realización: 23 de novembro de 2017
Lugar de realización: Portomarín (Lugo)
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Rober Amado | Fotoxornalismo | Galicia en Foco

Matanza do porco
Medio onde se publicou: La Voz de Galicia
Data de publicación: 18 de febreiro de 2017
Data de realización: 5 de febreiro de 2017
Lugar de realización: Bermés, Lalín (Pontevedra)
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Galicia en Foco | Fotoxornalismo | Rober Amado

Matanza do porco
Medio onde se publicou: La Voz de Galicia
Data de publicación: 18 de febreiro de 2017
Data de realización: 5 de febreiro de 2017
Lugar de realización: Bermés, Lalín (Pontevedra)
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Rober Amado | Fotoxornalismo | Galicia en Foco

Crentes
Medio onde se publicou: La Voz de Galicia
Data de publicación: 26 de xullo de 2017
Data de realización: 25 de xullo de 2017
Lugar de realización: Santa Eulalia de Losón, Lalín (Pontevedra)
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Javier
Cervera

catálogo_2017_02 fotoxornalismo 27/12/2018 12:13 Página 45

Javier Cervera | Fotoxornalismo | Galicia en Foco

Bágoas que non apagan lumes
Medio onde se publicou: Diario de Pontevedra
Data de publicación: 16 de outubro de 2017
Data de realización: 15 de outubro de 2017
Lugar de realización: As Neves (Pontevedra)

45

catálogo_2017_02 fotoxornalismo 27/12/2018 12:14 Página 46

Óscar
Corral

catálogo_2017_02 fotoxornalismo 27/12/2018 12:14 Página 47

Óscar Corral | Fotoxornalismo | Galicia en Foco

A Galicia Seca
Medio onde se publicou: El País
Data de publicación: 24 de xaneiro de 2017
Data de realización: 22 de xaneiro de 2017
Lugar de realización: Belesar, Portomarín (Lugo)
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Galicia en Foco | Fotoxornalismo | Óscar Corral

Vaga de lumes
Medio onde se publicou: El País
Data de publicación: 18 de outubro de 2017
Data de realización: 17 de outubro de 2017
Lugar de realización: Moces, Melón (Ourense)
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Óscar Corral | Fotoxornalismo | Galicia en Foco

Abrindo o Pazo Baión
Medio onde se publicou: El País
Data de publicación: 19 de xuño de 2017
Data de realización: 2 de xuño de 2017
Lugar de realización: Baión, Vilanova de Arousa (Pontevedra)
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catálogo_2017_02 fotoxornalismo 27/12/2018 12:14 Página 51

Moncho Fuentes | Fotoxornalismo | Galicia en Foco

Emigrando outra vez
Medio onde se publicou: Tempos Novos, nº 241
Data de publicación: xuño de 2017
Data de realización: 19 de abril de 2016
Lugar de realización: A Coruña
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Galicia en Foco | Fotoxornalismo | Moncho Fuentes

Esperando pola suba das pensións
Medio onde se publicou: Tempos Novos, nº 245
Data de publicación: outubro de 2017
Data de realización: 2 de febreiro de 2016
Lugar de realización: Cobelo (Ourense)
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Moncho Fuentes | Fotoxornalismo | Galicia en Foco

España, España, España!!!
Medio onde se publicou: Tempos Novos, nº 239
Data de publicación: abril de 2017
Data de realización: 10 de novembro de 2016
Lugar de realización: A Coruña
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Antonio
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Antonio Hernández | Fotoxornalismo | Galicia en Foco

Non mais lumes
Medio onde se publicou: El Correo Gallego
Data de publicación: 23 de outubro de 2017
Data de realización: 22 de outubro de 2017
Lugar de realización: Santiago de Compostela
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Halloween Samain en Santiago
Autor: Antonio Hernández
Medio onde se publicou: El Correo Gallego
Data de publicación:
1 de novembro de 2017
Data de realización:
31 de outubro de 2017
Lugar de realización: Santiago de Compostela
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Javier
Lalín
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Javier Lalín | Fotoxornalismo | Galicia en Foco

Turismo de seca
Medio onde se publicou: Faro de Vigo
Data de publicación: 21 de outubro de 2017
Data de realización: 20 de outubro de 2017
Lugar de realización: Portodemouros entre os municipos de
Arzúa (A Coruña) e Vila de Cruces (Pontevedra)
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Galicia en Foco | Fotoxornalismo | Javier Lalín

Seca
Medio onde se publicou: Faro de Vigo
Data de publicación: 15 de xaneiro de 2017
Data de realización: 14 de xaneiro de 2017
Lugar de realización: Portodemouros entre os municipos de
Arzúa (A Coruña) e Vila de Cruces (Pontevedra)
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Javier Lalín | Fotoxornalismo | Galicia en Foco

Mellor se é diverso
Medio onde se publicou: Faro de Vigo
Data de publicación: 26 de marzo de 2017
Data de realización: 25 de marzo de 2017
Lugar de realización: Lalín (Pontevedra)
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Miguel
Ángel
López
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Miguel Ángel López Rodríguez | Fotoxornalismo | Galicia en Foco

Mirando ao entroido
Medio onde se publicou: La Región
Data de publicación: 3 de xaneiro de 2017
Data de realización: 3 de xaneiro de 2017
Lugar de realización: Vilariño de Conso (Ourense)
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Marcos
Míguez
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Marcos Míguez | Fotoxornalismo | Galicia en Foco

Debaixo dun viaduto
Medio onde se publicou: La Voz de Galicia
Data de publicación: 10 de novembro de 2017
Data de realización: ...
Lugar de realización: A Coruña
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Martina
Miser
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Martina Miser | Fotoxornalismo | Galicia en Foco

A praia ata coa avoa
Medio onde se publicou: La Voz de Galicia
Data de publicación: 7 de agosto de 2017 e 24 de xullo de 2017
Data de realización: 18 de xullo de 2017
Lugar de realización: A Lanzada. O Grove (Pontevedra)
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Galicia en Foco | Fotoxornalismo | Martina Miser

Letras contra a violencia
Medio onde se publicou: La Voz de Galicia
Data de publicación: 24 de novembro de 2017
Data de realización: 23 de novembro de 2017
Lugar de realización: A Illa de Arousa (Pontevedra)
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José
Pardo
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José Pardo | Fotoxornalismo | Galicia en Foco

Procesionando
Medio onde se publicou: La Voz de Galicia
Data de publicación: 9 de xullo de 2017
Data de realización: 9 de xullo de 2017
Lugar de realización: Meirás, Valdoviño (A Coruña)
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Francisco
Puñal
Suárez
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Francisco Puñal Suárez | Fotoxornalismo | Galicia en Foco

Xaquín Marín
Medio onde se publicou: O Farelo
Data de publicación: febreiro 2017
Data de realización: 29 de setembro de 2008
Lugar de realización: Fene (A Coruña)
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Xabier
Quintana
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Xabier Quintana | Fotoxornalismo | Galicia en Foco

Solaris
Medio onde se publicou: El Ideal Gallego
Data de publicación: 21 de agosto de 2017
Data de realización: 20 de agosto de 2017
Lugar de realización: A Coruña
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O Sol Erexe
Medio onde se publicou: El Ideal Gallego
Data de publicación: 21 de agosto de 2017
Data de realización: 20 de agosto de 2017
Lugar de realización: A Coruña
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Requiem
Medio onde se publicou: DXT
Data de publicación: 22 de decembro de 2017
Data de realización: 21 de decembro de 2017
Lugar de realización: A Coruña
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Xoan A.
Soler
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Xoan A. Soler | Fotoxornalismo | Galicia en Foco

Okupación
Medio onde se publicou: La Voz de Galicia
Data de publicación: 11 de xuño de 2017
Data de realización: 10 de xuño de 2017
Lugar de realización: Santiago de Compostela
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Victoria
Medio onde se publicou: La Voz de Galicia
Data de publicación: 19 de marzo de 2017
Data de realización: 18 de marzo de 2017
Lugar de realización: Santiago de Compostela
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Xoan A. Soler | Fotoxornalismo | Galicia en Foco

Afición
Medio onde se publicou: La Voz de Galicia
Data de publicación: 7 de maio de 2017
Data de realización: 6 de maio de 2017
Lugar de realización: Santiago de Compostela
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Delmi
Álvarez

O 15 e días seguintes do mes de outubro de 2017 a provincia
de Pontevedra viviu unha vez máis as peores xornadas de
lumes da súa historia. Un domingo no que a “regra dos 30”
cumpríase perfectamente: humidade, aire e temperatura,
ademais da mala política forestal de Galicia, onde abunda o
eucalipto, especie invasora e moi boa propagadora das
lapas.
A primeira imaxe foi enviada á redacción de El País vía Twitter
sobre as 16:35 h. da tarde do domingo e fíxose viral ate
acadar máis de 6 millóns de publicacións en redes sociais,
blogs e xornais de todo o mundo. A imaxe capturada e
copiada ilegalmente do chío inicial para El País e publicada
ao día seguinte no xornal tivo unha carreira imparable, e foi
usada como unha imaxe icónica da solidariedade das
persoas en momentos críticos.
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Delmi Álvarez | Fotorreportaxe | Galicia en Foco

Veciños de Valadares loitan para
apagar o lume que ameaza
o colexio de Sobreira
Medio onde se publicou: El País
Data de publicación: 16 de outubro de 2017
Data de realización: 15 de outubro de 2017
Lugar de realización: Valadares, Vigo (Pontevedra)

85

catálogo_2017_03 fotorreportaxe 27/12/2018 12:27 Página 86

Galicia en Foco | Fotorreportaxe | Delmi Álvarez

86

catálogo_2017_03 fotorreportaxe 27/12/2018 12:27 Página 87

Delmi Álvarez | Fotorreportaxe | Galicia en Foco

87

catálogo_2017_03 fotorreportaxe 27/12/2018 12:27 Página 88

Galicia en Foco | Fotorreportaxe | Delmi Álvarez

88

catálogo_2017_03 fotorreportaxe 27/12/2018 12:27 Página 89

Delmi Álvarez | Fotorreportaxe | Galicia en Foco

89

catálogo_2017_03 fotorreportaxe 27/12/2018 12:28 Página 90

José M.ª
Álvez

O Resurrection Fest é un festival de música que ten lugar en
Celeiro, na provincia de Lugo. Coñecido popularmente como
"O Resu", ven celebrándose anualmente desde 2006 durante
ou verán. Pola súa especialización en música extrema é un
dous festivais mais populares de España e un referente en
Europa.
Ao longo da súa historia recibiu máis de 300 bandas e grupos
de gran nivel e fama internacional e na edición de 2016
congregaron a 80.542 persoas cun impacto económico de
10,2 millóns de euros.
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Resurrection Fest 2017
Medio onde se publicou: El Progreso
Data de publicación: 5, 6 e 7 de xullo de 2017
Data de realización: 5, 6 e 7 de xullo de 2017
Lugar de realización: Celeiro, Viveiro (Lugo)
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Javier
Arcenillas

Rapa das Bestas é o nome da Festa cuxa función consiste en
cortar as crinas dos cabalos salvaxes que viven libres nas
montañas en estado semi-salvaxe e que se realizan nos
curros que se celebran en varios lugares de Galicia. Eses
cabalos viven en montañas e teñen varios propietarios
(propiedade privada ou pública). Cada ano o poldro está
marcado e os adultos rasurados, espiollados e logo liberados
de novo ás montañas. A máis coñecida é a rapa das bestas
de Sabucedo, no concello da Estrada, que dura tres días: o
primeiro sábado, o domingo e o luns de xullo. De feito, o
nome dado á celebración (Rapa das Bestas de Sabucedo),
mentres na maioría dos lugares fálase de curros.
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Javier Arcenillas | Fotorreportaxe | Galicia en Foco

Rapa das Bestas
Medio onde se publicou: Magazine Papel - El Mundo
Data de publicación: 5 de xullo de 2017
Data de realización: 5 de xullo de 2017
Lugar de realización: Sabucedo, A Estrada (Pontevedra)
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Felipe
Carnotto

Levo apenas 48 horas en Galicia e vin arder quilómetros e
quilómetros de bosque. Ademais de chamas e moito fume,
vin caras de desesperación e unha capacidade de reacción
do pobo galego que emociona, nunha triste imaxe que
lembra ao desastre do Prestige e o chapapote.
Vexo novos, moitos mozos, que se organizaron para saír á
rúa e tentar deter o lume organizados en grupos de
WhatsApp. E non vexo apenas bombeiros. Entre Valladares e
Vincios (Gondomar), o incendio segue activo.
Estas imaxes foron tomadas en Vigo, nun desolador incendio
(todo apunta intencionado) que se cobrou a vida de catro
persoas.
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Felipe Carnotto | Fotorreportaxe | Galicia en Foco

Os heroes
anónimos que
loitan contra o lume
Medio onde se publicou: Diario de Pontevedra
Data de publicación: 15 de outubro de 2017
Data de realización: 14 de outubro de 2017
Lugar de realización: Vigo (Pontevedra)
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Rocío
Cibes

A Fervenza, Belesar, Portodemouros, Bárcena, Lindoso… Os
numerosos encoros que alteraron en Galicia o curso das
augas e anegaron aldeas deixan ao descuberto de cando en
vez, en tempos de seca, os restos da vida somerxidos no seu
día polas construcións hidroeléctricas. Destas Atlántidas
galegas emerxen vivendas, igrexas, palcos de orquestra,
cemiterios, viñedos, pontes e outras construcións paralizadas
no tempo. Restos dunha Galicia anfibia desaparecida que
non existe xa máis que na memoria dos seus antigos
moradores. As fotografías recollidas aquí datan de xaneiro de
2017.
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Rocío Cibes | Fotorreportaxe | Galicia en Foco

A Galicia somerxida
Medio onde se publicou: Luzes, nº43
Data de publicación: abril de 2017
Data de realización: 22 de xaneiro de 2017
Lugar de realización: Embalses de Belesar,
Portodemouros e Lindoso
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Kiko
Delgado

A asociación AFAL traballa con enfermos de alzheimer e as
súas familias nunha loita contra o esquecemento. As mellores
ferramentas son o agarimo e a paixón que as súas
traballadoras e traballadores poñen cada minuto con estas
persoas que miran ao infinito do seu pasado sen atopar
nada. Realizan diversas actividades como músico-terapia,
interacción con cans, ximnasia, visualización de imaxes,
bailes, cantos... e moito esforzo para que os afectados
retrasen o esquecemento total.
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Kiko Delgado | Fotorreportaxe | Galicia en Foco

Loitando contra o esquecemento
Medio onde se publicou: El Correo Gallego
Data de publicación: 23 de xullo de 2017
Data de realización: xullo de 2017
Lugar de realización: Ferrol (A Coruña)
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Carlos G.
Hervella

120

As xeadas de finais de abril de 2017 deixaban, unidas á seca
do inverno, un panorama desolador no agro de boa parte da
provincia de Ourense e do sur de Lugo. Resultaban
excepcionais pola súa intensidade e porque collían aos
cultivos cun considerable adianto no seu desenvolvemento
vexetativo. Así arrasaban o viñedo da maior parte da
provincia de Ourense e do sur de Lugo e danaban os
castiñeiros, a floración necesaria para a produción de mel e o
cereal na zona alta do oriente ourensán. Danos que se
traducen en perdas de colleitas, máis traballos no campo
para a recuperación. De aí a preocupación de viticultores,
apicultores e produtores de castaña que lle pedían ás
administracións de forma reiterada, e mesmo a través de
diferentes mobilizacións, unha liña de axudas directas
semellante á habilitada tras o pedrazo en Sober, para paliar a
situación.
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Carlos G. Hervella | Fotorreportaxe | Galicia en Foco

A estela das xeadas
Medio onde se publicou: O Sil
Data de publicación: xuño de 2017
Data de realización: 2 e 19 de xuño de 2017
Lugar de realización: Viana do Bolo (Ourense)

121

catálogo_2017_03 fotorreportaxe 27/12/2018 12:33 Página 122

Galicia en Foco | Fotorreportaxe | Carlos G. Hervella

122

catálogo_2017_03 fotorreportaxe 27/12/2018 12:33 Página 123

Carlos G. Hervella | Fotorreportaxe | Galicia en Foco

123

catálogo_2017_03 fotorreportaxe 27/12/2018 12:33 Página 124

Galicia en Foco | Fotorreportaxe | Carlos G. Hervella

124

catálogo_2017_03 fotorreportaxe 27/12/2018 12:33 Página 125

Carlos G. Hervella | Fotorreportaxe | Galicia en Foco

125

catálogo_2017_03 fotorreportaxe 27/12/2018 12:33 Página 126

Amador
Lorenzo

126

Cumpríronse 40 anos da acción máis simbólica e lembrada
da revolta das Encrobas contra a mina que alí proxectou e
construíu Unión Fenosa. Veciños —e sobre todo veciñas—
enfrontáronse con paraugas, sachos e paus á Garda Civil nun
dos últimos intentos da empresa Lignitos de Meirama por
ocupar forzosamente os terreos dos labregos. Houbo
detidos, desmaios e imaxes que converteron aquel episodio
nunha icona da rebelión, en plena Transición e con Franco xa
falecido. A cámara de Xosé Castro, fotógrafo de La Voz de
Galicia, permitiu que a mirada e afouteza daquelas mulleres
ficaran para sempre no imaxinario colectivo. Testemuñas
daquel día, veciños de antes e de agora e o propio
fotoxornalista volveron a esta parroquia de Cerceda. "A terra
é nosa e non de Fenosa", berrábase daquela.
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A memoria da terra
Medio onde se publicou: Luzes
Data de publicación: marzo de 2017
Data de realización: 18 de febreiro de 2017
Lugar de realización: As Encrobas, Cerceda (A Coruña)
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Ángel
Manso

Mentres se dirime se no Sánchez Aguilera construiranse ou
non novas vivendas, hai quen xa teñen alí o seu fogar. Por
necesidade. O antigo acuartelamento converteuse no último
recurso dos senteito. A precaria construción que se ergue no
aparcadoiro de terra ten inquilinos xa nas súas dúas plantas.
Á mesma hora á que o alcalde negociaba en Madrid o futuro
do convenio con Defensa, os novos veciños do primeiro
afanábanse en pelar finas varas de salgueiro que recollen no
Río do Pozo. É o seu medio de vida. De aí sacan as vimbias
coas que confeccionar cestos, dous ou tres ao día, que
malvenden a cinco euros en mercadillos.
«Ensinoume o meu pai», di Eugénio Monteiro.
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Ángel Manso | Fotorreportaxe | Galicia en Foco

Residencia Militar
Medio onde se publicou: La Voz de Galicia
Data de publicación: 19 de marzo de 2017
Data de realización: 18 de marzo de 2017
Lugar de realización: Ferrol (A Coruña)
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Jorge
Meis

Coa música de “É en Ferrol onde reina a alegría” entoado por
rondallistas acompañados pola súa inseparable madriña, e
cunhas letras que converten este himno en algo máis actual
–Ferrol mola–, comezou a ruta “Lembranzas” que Ibuprofeno
Teatro escenificou polo barrio de Ferrol Vello, con paradas en
puntos de interese.
A innovadora proposta cultural foi a última parte do festival
de artes escénicas que ao longo dunha semana, incluíu
escenificacións en sitios pintorescos da cidade, ademais
dunha exposición guiada no Torrente, talleres infantís ou
concertos no teatro Jofre.
O teatro saíu así á rúa e reuniu a afeccionados que fixeran os
seus reservas e a curiosos que se uniron espontaneamente
aos actos.
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Souvenirs
Medio onde se publicou: Diario de Ferrol
Data de publicación: 12 de xuño de 2017
Data de realización: 18 de outubro de 2017
Lugar de realización: Ferrol (A Coruña)
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Pedro E. Agrelo Trigo. (Lugo, 1973). Formado na Escola de
Artes e Oficios Ramón Falcón de Lugo. Fotógrafo autodidacta.
Traballou dende o ano 1991 para diferentes medios (El
Progreso, El Ideal Gallego, El Correo Gallego, La Voz de
Galicia, Diario 16 de Galicia, El Mundo, A Nosa Terra, Agencia
EFE, El País, Diario AS e Diario Marca). Actualmente traballa
para a Agencia EFE e o diario El País, e colabora con: AS,
Marca, LOFT, ÁREA 11, LFP.

Delmi Álvarez. (Vigo, 1958). Fundador do Seminario de Fotoxornalismo Galego, editor gráfico e xefe de fotografía no
Diario de Galicia (1985-1987); foto-xornalista no Diario de
Pontevedra; correspondente de guerra para La Voz de
Galicia na antiga Yugoslavia; foto-xornalista stringer da
axencia Reuters; comisario e autor do proxecto do «Camiño
de Santiago: un camiño, once olladas». Foi galardoado co
premio FotoPress (Barcelona) e por Diena media (Riga).

José M.ª Álvez. Empezou a traballar como fotógrafo de prensa
no ano 1995 como colaborador en Lugo de El Correo Gallego
e o periódico deportivo DXT, para máis tarde empezar a
traballar en El Progreso de Lugo, no ano 1997. A mediados
do ano 1998 empezou a traballar na Delegación da Mariña
luguesa ata a actualidade. Colaborou con revistas relacionadas co surf tales como Surfer Rule e Up Suping.

Rober Amado. (Ferrol, 1985). Máster en Cooperación Internacional
e Máster en Xornalismo. Alumno de grandes como Gervasio
Sánchez, Alfonso Rodríguez, Alberto Arce, Tino Soriano,
Fernando Moleres, Emilio Morenatti, Sandra Balcells,
Mireia Bordonada, David Airob, Irina Rozovsky, Carlos
Spottorno ou Julio Villanueva Chang, Colaborou con medios
nacionais como La Voz de Galicia, Interviú ou Traveler e escribe historias longas como Peregrinos do Amianto, editorial
Libros.com (2016).

Javier Arcenillas. (Bilbao. 1973). Fotografo freelance. Licenciado
en Psicoloxía Evolutíva pola Universidade Complutense, é
Profesor de fotografía documental na Escola PICA.

Desenvolve ensaios humanitarios onde os protagonistas
están integrados en sociedades que limitan e agreden
toda razón e dereito.
Gañou os máis importantes premios Internacionais, como
Arts Press Award, KODAK Joung Photographer, European
Social Fund Grant, Euro Press de Fujifilm, Terceiro premio
FotoPres, Luís Valtueña de Médicos do Mundo, Luís Ksado,
UNICEF Prize, Sony World Photography, POYI, POYI Latam,
Terry Ou´Neill Award 2012 & 2014, Fotoevidence, Photographer of the year in Moscow Photo Award 2014, Eugene
Smith Grant 2013, Getty Images Grant 2015 e World Press
Photo 2018.
No ano 2013 entrou dentro do dicionario de fotógrafos
españois. O seu último Libro UFOPRESENCES é un dos
mellores libros do ano 2018.

Felipe Carnotto. (Sao Paulo Brasil, 1986). Pasaron dous anos
ata que a súa familia decidiu vivir en Vigo en 1988. Desde
2014 Carnotto é fotoxornalista freelance e traballa para
diferentes publicacións. É colaborador da revista galega
Luzes e o seu traballo publicouse en The Guardian, Der
Siegel, Financial Times, Vice Magazine, El País...
As súas fotografías móstranse en diferentes galerías e
museos arredor de España e Portugal.
No 2017, gaña a “Imagem do ano” no prestixioso concurso
Estaçao-Imagen de Portugal. No mesmo ano gaña o Galicia
en Foco, o premio fotoxornalístico máis antigo de Galicia
promovido polo Club de Prensa de Ferrol.
Entre as súas exposicións destacan a acollida no Kiosko
Alfonso da Coruña e a da sede /Afundación en Vigo.
O seu traballo sobre os migrantes forma parte dun libro
publicado en 2016 baixo o nome A ruta dos refuxiados.

Javier Cervera. (Pontevedra. 1977). Diplomado en Turismo,
tras cursar un Ciclo Superior en Imaxe e Son en Vigo
realiza as prácticas no Diario de Pontevedra no que continúa
traballando na actualidade.
Participou en varias exposicións conxuntas de fotoxornalistas e
obtivo o segundo premio no concurso Fotográfico Rías Baixas.
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Rocío Cibes. (Santiago de Compostela, 1981). Formada como
Técnica de laboratorio de imaxe, comeza a súa carreira
profesional como deseñadora gráfica en distintas axencias
de publicidade de ámbito estatal. Actualmente complementa
a súa actividade como creativa coa fotografía e vídeos de
reportaxe para diferentes publicacións, empresas e institucións.

editorial Embora, coa que colaborou na edición da maioría
dos seus traballos. Espuxo en varias edicións de Galicia
en Foco. Non participa habitualmente en concursos e o
que trata é de pasalo ben facendo fotos.

Antón García. Licenciado en Historia pola Universidade de Vigo.

traballar como foto-xornalista en 2003 en La Voz de Galicia
para dar paso despois a colaboracións freelance con ABC
e outros medios. Retornou á prensa diaria no xornal Faro
de Vigo, e Agencia EFE despois de ocuparse da fotografía
institucional no executivo galego. Dende 2009 traballa
como fotógrafo no diario El País. No 2013 foi seleccionado
nos “full-focus” da axencia Reuters.

Graduado en Artes Plástica na especialidade de Fotografía.
Redactor gráfico do xornal ABC, entre 1997 e 1999.
Fotógrafo Freelance dende 2000 ate a actualidade, colaborando con diferentes publicacións como: Interviú, Destino
Galicia, Origen, Xóvenes Agricultores… Impartíu docencia
na Escola de Artes Ramón Falcón de Lugo, na Escola Superior de Restauración e Conservación do Patrimonio Cultural de Galicia, na Escola de Artes Pablo Picasso da
Coruña, na Escola de Artes Antonio Faílde de Ourense e
na Escola de Artes Mestre Mateo de Compostela.

Moncho Fuentes. (A Coruña, 1965). Empezou profesionalmente

Carlos G. Hervella. (Ourense, 1955). Redactor gráfico. Coordinador

Óscar Corral. (Santiago de Compostela,1981). Comezou a

no ano 1993 en La Voz de Galicia na edición O Ribeiro – O
Carballiño. Logo se traslada A Coruña (onde reside a día
de hoxe) e pasa por La Opinión de A Coruña, Depor Sport,
AS e 20 Minutos A Coruña. Tamén traballa para axencias,
revistas, etc.
Hoxe en día traballa para a Axencia Galega de Noticias
(AGN) e colabora mensualmente na revista Tempos Novos.
Premio Xosé Aurelio Carracedo de Fotoperiodismo da Deputación de Ourense 1997.

de fotografía do xornal O Sil.

Antonio Hernández. (Santiago de Compostela, 1965). Redactor
gráfico de El Correo Gallego.

Javier Lalín. (Lalín, 1976). Fotógrafo de formación autodidacta.
Colabora co diario Faro de Vigo na súa edición DezaTabeirós / Montes de forma parcial desde o ano 2000 e
continuada desde o ano 2005.
Reside na Bandeira - Silleda.

Kiko Delgado. (Ferrol, 1968). Comezou na fotografía na Escola
de Arte Pablo Picasso da Coruña. Ao rematar iniciou a colaboración cos medios de comunicación escritos de tiraxe
nacional e local, entre os que cabe destacar El Mundo, así
como nos seus suplementos, Magazine e La Luna de Metrópoli. Compaxinou estas colaboracións co traballo na
delegación ferrolá de El Correo Gallego e O Correo Galego.
No ámbito estatal mantén relación con varias axencias
que distribúen as súas fotografías, a través das cales publicou en Hola, Diez Minutos, Interviú, Tiempo, La Clave,
Emprendedores, etc. Tamén ten unha estreita relación coa
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Miguel Ángel López Rodríguez. É antropólogo e fotógrafo de
prensa no xornal A Rexión de Ourense. Na actualidade
leva a cabo unha investigación doutoral para a Universidade
de Santiago de Compostela na área de sociolingüística,
acerca de cantos tradicionais nunha rexión do Bierzo
mentres está a desenvolver proxectos audiovisuais relacionados, coas tradicións de Ourense e co devir do sector
rural da provincia de Ourense.
Bio-filmografía: La habitación del niño (documental, España,
2005); Aí ven o boi (documental, España, 2008); Esta
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historia (documental, España, 2011); Sons do entroido I
(documental, España, 2014); Callejeando (serie de televisión,
España 2014-2015); Sons do entroido II (documental,
España, 2015); Sons do entroido III (documental, España,
2018).

Amador Lorenzo. (Bueu, Pontevedra 1976). Na actualidade
traballa de fotógrafo independente para distintas empresas
relacionadas co ámbito da comunicación e o téxtil, ademais
de codirixir o Festival de Fotografía da Coruña "FFoco".
Exposicións e actividades: 2017. Sala Canal de Isabel II "
Un certo Panorama - recente fotografía de autor en
España", comisariada por Jesús Micó; 2017. Codirector do
Festival de Fotografía da Coruña "FFoco"; 2016. Sala
Nautilus "Casiopea", fotografía contemporánea Galega,
comisariada por Juán Varela; 2014. Bolsa A Caixa. Residencia artística en Madrid; 2014. Seleccionado para participar en Descubrimentos PHE2014; 2012. Seleccionado
para visionados de porfolios dentro do PHE2012; 2012.
Premio Luís Ksado de fotografía; 2011. Museo Municipal
de Ourense ."Trazos na Parede" dentro do Festival Outono
Fotográfico.

Ángel Manso. (Ferrol, 1975). É Graduado en Deseño Gráfico na
Escola de Artes Ramón Falcón de Lugo ano 2000. Apaixonado pola fotografía desde os quince anos, realizou diferentes cursos e talleres e cursou o primeiro ano de
fotografía artística na Escola de Artes Pablo Picasso na
Coruña. Finalista en varias edicións do concurso fotográfico
«Autopistas do Atlántico», e tamén no primeiro concurso
«Faros de onte, faros de hoxe». Traballou como deseñador
gráfico e fotógrafo freelance. Dende xaneiro do ano 2009
colabora como fotoxornalista para o xornal La Voz de Galicia.

Jorge Meis. (Cobas, Ferrol, 1967). É graduado en Fotografía
Artística pola Escola Pablo Picasso da Coruña en 1991.
Ten un historial cheo de premios (Hofmann, Camiños de
Ferro, Xuventude 97...), actividades e exposicións, das que

destacamos as súas mostras no Estudio Tría de Santiago
e na Galería Dixital e no Centro Cultural Carballo Calero de
Ferrol, en 1997. Participou na mostra individual no Outono
Fotográfico de 1998, e neste ano incorporouse como
fotógrafo a Diario de Ferrol. Foi gañador da Foto do Ano de
Galicia en Foco 2003. Participou nas mostras «Imaxes
maiores», coordinada por Vari Caramés (na Obra Social
Caixa Galicia), e en «Marea negra», no Ateneo de Ferrol.

Marcos Míguez. (A Estrada, 1975). Realizou os estudos de fotografía na Escola de Artes e Oficios Mestre Mateo de
Santiago de Compostela. Dende 2001 traballa para La Voz
de Galicia na súa edición de Deza e Tabeirós.

Martina Miser. (Pontevedra, 1980). Cursou estudos de Ciclo Superior en Imaxe en A Coruña entre 1998 e 2000. Dende
abril de 2005 traballa como fotoxornalista na edición de
Arousa de La Voz de Galicia.
As súas influencias non veñen só da foto (principalmente
fotorreporteiros, con clásicos como Robert Cappa e Doisneau, e tamén Cristina García Rodero) senón tamén de
artistas como Tiziano e Velázquez, de quen resalta a luz
dos seus cadros. Gústalle influír o menos posible nas escenas que retrata, pero recoñece que o fotoxornalismo
está a transformarse cara ao traballo de encargo e publicitario. Nas exposicións nas que ten participado amosa o
seu traballo máis persoal, que normalmente ten como
elemento común a súa outra gran paixón: o mar.

José Pardo. (Ferrol, 1969). Traballa para La Voz de Galicia dende
1993. En 2005 participou na elaboración do libro sobre o
teatro Jofre. No 2007 realizou a exposición «Saias»,
patrocinada pola organización do Festival Celta de Ortigueira.
No 2008 participou no libro e proxección de retratos «Ferrol,
a cidade vivida», editado pola Concellería de Cultura do
Concello de Ferrol. No 2009 realizou o libro «A Magdalena
vista por José Pardo». En 2011 realizou o libro «As Meninas
de Canido», editado por Eduardo Hermida. Baixo o epígrafe
TFdJP (Todo Fotos de José Pardo) publicou tres libros

149

catálogo_2017_04 curriculums 27/12/2018 12:43 Página 150

dunha colección autoeditada, moi vinculada á cotidianidade
da paisaxe ferrolá. Comezou por «Cidade», continuou con
«Áncoras» e segue agora con «W123», en alusión ao mítico
modelo da Mercedes Benz.

Francisco Puñal Suárez. (Matanzas, Cuba.1950). Graduado
de Xornalismo na Universidade da Habana. Traballou no
Instituto de Cine Cubano como director de documentais.
Desde 2000 reside en Galicia.
Publicou as súas fotos en A Peneira, O Farelo, Novas do
Eixo Atlántico, e na publicación dixital mundiario.com, onde
ten a sección Fotoclick. Exhibiu as súas fotos humorísticas
no Museu Nacional da Imprensa, Oporto; Salón de Piracicaba,
Brasil; e Museo do humor e a sátira, de Gabrovo, Bulgaria.

Xavier Quintana Vázquez. (A Coruña.1976). Estudiou Ciencias
do mar en Vigo e licenciouse como Técnico Superior na
Escola de Imaxe e Son. Colaborou con varios medios xornalísticos e institucións. Obtivo recoñecementos varios en
2010 entre os que figuran: Premio Internacional Juan
Cancelo; Premio Unicaja de Relatos e Premio Pérez Lugín.
Tamén participou en numerosas exposicións como III Edición
Concurso de fotografía La Arponera” en 2014 e 2015; “Fotoxornalismo Coruña” en 2014 e 2015. Tamén participa
como monitor en cursos e talleres de fotografía analóxica.

Xoán A. Soler. (A Coruña, 1966). Coordinador da sección de fotografía de La Voz de Galicia na súa redacción de Santiago de
Compostela, onde traballa como fotoxornalista dende 1993.
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O Club de Prensa de Ferrol amosa a través de Galicia en Foco a creación dos
fotoxornalistas galegos que se converte
anualmente en exposición itinerante
nas vilas e cidades de Galicia.
A produción e creación de Galicia en
Foco xa é unha parte da historia da
comunicación e da fotografía en Galicia
ao encher un baleiro nos eidos da promoción, divulgación e mostra da fotografía de prensa. Este acontecemento
anual non sería posible sen o apoio da
Deputación da Coruña, do Concello de
Ferrol e da Consellería de Cultura e Educación da Xunta de Galicia.
Hoxe Galicia en Foco, con xa 27 anos de
experiencia, é o resultado do esforzo
dos fotógrafos e xornalistas que son
quen de manter a súa vixencia para
facer memoria e conservala no tempo.
O Centro de Documentación do Club de
Prensa arquiva o delicado patrimonio
fotográfico legado polos fotoxornalistas
que participan en Galicia en Foco e constitúe tamén outro proceso e fundamento deste xa tradicional certame.

Páxina do xornal na que foi publicada a
Foto do ano de Galicia en Foco 2017

27ª edición

