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Arrinquei a camiñar por aquela beirarrúa sen moito tento. Fuxín outra vez. Outra 
cidade, outra historia... semellan ser a mesma historia e a mesma cidade unha e 
outra vez. Todos se despedían de alguén naquel andén; eu non tiña ninguén a quen 
dicirlle adeus, só deixaba atrás a min mesma. A sombra que fun, o monicreque que 
son... botaba a camiñar e deixaba atrás o resto, sen pestanexar. Tiña que poñer terra 
de por medio para recoñecerme de novo fronte ao espello. Todos necesitamos este 
tempo de soidade para enfrontarse ao que somos e ao que cremos ser.

Amencín nunha calorosa e pouco habitable cidade. Camiñei, camiñei ata que xa 
non tiña alento. Cada paso un golpe seco no peito, unha imaxe no cerebelo. Iso 
era o que fora buscar: a resurrección do meu inconsciente, o encontro comigo 
mesma. Porque non vale de nada negalo, o certo é que ninguén nos coñece, nin 
tan sequera nós mesmos que, de cando en vez a porta pechada, escudriñamos na 
nosa alma. Alí, prostrados cara o espello, desposuídos do desencanto e a derrota 
do día, establecemos unha conversa entre a imaxe reflexa e a nosa conciencia. 
Este acto apotropaico libéranos dos fíos e cordas que a cotío temos que tensar 
para manternos erguidos; aquí revelamos as nosas feridas, as fendeduras fondas do 
corazón e tamén as vendas que esconden o medo, que o suxeitan cara a pel para 
que non escape dos poros.  

Se algún día radiografasen a nosa imaxe no espello, só sería unha amálgama de 
sombras e baleiros. Silencios impostos, pequenas mentiras, carencias de pel e dile-

mas non resoltos. Todos somos carne de escarnio, coma matrioskas que gardamos 
pel tras pel, as andainas de toda unha vida. Se foramos capaces de arrincar todo 
este artificio de capas formadas por todos eses quero, podo, son, penso,… ao final 
o que quedaría de nós sería unha peza pequerrecha onde gardamos a nosa esencia 
máis pura, esa coa que só nós mesmos convivimos a cotío.  

Pero o espello non retén nada: o único que permanece é a imaxe dos desexos 
de quen se contempla nel. Somos o conglomerado do noso propio devir cosido e 
suxeito polas caretas e polo personaxe que amosamos ao mundo. Pero, quen so-
mos? Só o espello o sabe. O espazo onde nada se inmisce é o oco que vai dende o 
queixo á parede e alí atópase coas sombras máis negras e os segredos nunca ditos. 
Todos os anacos de lembranza son os paraísos atesourados, perdidos na propia 
intimidade. Sentimentos non verbalizables xa que son nados da experiencia individual 
máis profunda, das vivencias e das sensacións na pel. Todo isto queda engaiolado no 
fondo de azougue do espello, alimentándose de medos e esperanzas e moldeando 
a nosa identidade. É entón cando o espello se converte no noso inconsciente, esa 
parte secreta que caracteriza a cada ser, esa parte oculta a todos os ollos, tanto 
alleos como propios.  
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Jesús Arenas Mesa. Madrid, 1982
Descubriu a súa paixón pola fotografía no ano 2006, e dende aquela seguiu unha formación totalmente autodidacta, motivado 
principalmente pola súa necesidade de plasmar a través do seu traballo fotográfico as relacións existentes entre a persoa e a cidade.

Marta Barros Carnero. Madrid, 1967
De pai e avó fotógrafos afeccionados, dende nena estivo rodeada de cámaras fotográficas; 
pero o seu interese pola fotografía comezou na facultade de BB.AA. de Madrid, cando foi 
parar á clase de Cristina García Rodero. Sen embargo, especializouse en Deseño.
Durante dezasete anos dedicase ao Deseño Gráfico, traballando para distintas axencias pu-
blicitarias e estudios de deseño, realizando campañas para a Xunta de Galicia. Foi con Rocío 
Brage nos talleres da UDC (Campus de Ferrol) cando se atopa de novo coa fotografía. Des-
pois de participar en exposicións colectivas, este ano terá lugar unha exposición individual 
no C.C. Odeón – Ferrol no mes de outubro. Actualmente está a estudiar cuarto curso de 
Comunicación Audiovisual na UDC.

«Autorretrato del miedo»

Sen título

Levo dentro un baleiro

Rocío Brage. Ferrol, 1974
Técnica Superior en Fotografía pola Escola de Artes e Oficios Mestre Mateo de Santiago de Compostela, no 2000. Bolsada pola 
Fundación Obra Social Caixa Galicia para a realización dun máster na Escuela de Fotografía EFTI de Madrid nos anos 2001-
2002. Titulación de Filoloxía Galego-portuguesa pola Universidade de Santiago de Compostela, no 1998. Talleres e cursos 
fotográficos: Alberto García Alix, Isabel Muñoz, Ouka Leele, Humberto Rivas, Chema Madoz, Carlos Cánovas, José Manuel Castro 
Prieto, etc.; e en diversos talleres impartidos en Photoespaña, como o de Lise Sarfati, fotógrafa de Magnum. Na actualidade 
imparte talleres de fotografía na Universidade da Coruña. Exposicións individuais: «Eu quería estar en calquera lugar menos aquí», 
Galería Sargadelos de Ferrol, 2010; «Ultimísimos. Fase2». Proxecto artístico do Centro Cultural Municipal Torrente Ballester de 

Ferrol, 2008; «Arquitecturas Imposíbeis», Casa da Cultura do Concello de Pontedeume e «Nebula», Galería Sargadelos 
de Ferrol, 2007. Exposicións colectivas: «Nous Ponts», intercambio cultural entre Tarrasa e Ferrol, 2010.

Levo dentro un baleiro.
Doe.
Salvaxe tristeza.
Melancolía fera.
Mil veces despoxada.
Para curar todos os males, tranformei o corazón en espello.
Ningunha imaxe me habita. Ningunha imaxe fica.
Deshabitada.


