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Fernando GarcÍa ‘Seadur’. Fotógrafo documentarista de Galicia con máis de 25 anos de traballo. Partici-
pou en diferentes publicacións para editoriais a nivel nacional. Entre outras, Las mejores fiestas de Galicia 
Everest 2005. É colaborador da revista Galegos, premiado e recoñecido en varios certames fotográficos 
nacionais e internacionais. Colaborador activo no Proxecto Ronsel. Leva participado en tres ocasións no 
Outono Fotográfico con diferentes exposicións. www.seadur.net

O ENTROIDO NA PEL. Casino do Carballiño do 2 ao 30 de novembro. Fernando García ‘Seadur’ 
e Roberto de la Torre. Os autores amosan ao público, baixo a súa visión artística, a maxia e a beleza 
propia do entroido galego máis coñecido, pero tamén amosan o entroido máis oculto e afastado, estraño 

e místico da nosa terra. Aldeas, vilas e lugares remotos que teñen no seu entroido a mellor forma de 
expresar a súa existencia, baseada en séculos de costumes ancestrais, ritos e crenzas, pero sobre todo, 
queren expresar a súa orixinalidade e reclamar para si un anaco de historia de Carnaval en Galicia. Estas 
xentes senten o entroido como o sentían os seus avós, cando lles contaban que de nenos facían o mesmo 
ritual, que caracterizaban un personaxe enmascarado, un meco, unha lardeira ou bailaban ao ritmo dun 
folión, coa mesma maxia e ilusión que fai que non se perda xamais, pero sobre todo, co mesmo espírito 
carnavalesco que durante séculos fixo desta festa pagá a máis importante do lugar ou polo 
menos a máis tradicional. Levan o entroido de xeracións en xeracións. Levan o entroido na 
alma, no corazón, na pel.
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O ENTROIDO NA PEL. Casino do Carballiño do 2 ao 30 de novembro
Fernando Garcí a ‘Seadur’ e Roberto de la Torre. [ v e r  p á x i n a  1 2 3 ]

Roberto de la Torre Camiña. Fotógrafo de xentes e costumes tradicionais de Galicia. Obtivo diferentes 
premios fotográficos en certames Nacionais e un Internacional. Realizou exposicións colectivas por Galicia, 
un ano dentro do outono fotográfico coa exposición «Foto Rapa 2009». É socio fundador e ex-presidente 
da Asociacion Fotográfica de Galicia, Phosgalicia. Diferentes publicacións en prensa Galega e participación 
nun libro de edición Internacional sobre festas e costumes de todo o mundo. Actualmente está preparando 
varios traballos sobre o Entroido Galego, a Rapa das bestas e os costumes do patrimonio inmaterial Galego. 
www.roberdelatorre.com
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