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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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Cristina García Zarza. Madrid, 1973
Toma contacto coa fotografía mentres cursa os seus estudos na escola de Arquitectura. Nun 
principio emprega a fotografía coma ferramenta para documentar os seus proxectos pero cedo 
converterase na súa forma de expresión. Amplía a súa formación fotográfica na escola de Belas 
Artes e dende 2008 participa en diversos talleres e encontros da man de mestres coma César 
Lucas, Ricky Dávila e Adriana Lestido entre outros. Actualmente compaxina encargos puntuais de 
fotografar a obra doutros arquitectos con proxectos máis amplos realizados para o Patronato da 
Alhambra. Paralelamente desenrola un traballo máis persoal.
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Inventario de pánico

Ángel Manso Fernández. Ferrol, 1975
Estudiou  deseño gráfico na escola de artes Ramón Falcón (Lugo, 2000) e fotografía artística na escola Pablo Picasso (A Coruña, 
2002). Traballa como deseñador gráfico, fotógrafo freelance, e colabora habitualmente no periódico La Voz de Galicia.

Carolina Martínez Rodríguez
De formación autodidacta, comezou a andadura na fotografía baixo as ensinanzas de 
Jorge Meis. Posteriormente fundou con outros fotógrafos afeccionados a asociación foto-
gráfica Grupo Bazán. A partir do ano 2000 foi bolseira nos cursos de verán do CIEC (Cen-
tro Internacional da Estampa Contemporánea de Betanzos), onde recibiu clases de Omar 
Kessel, Peter Schneider e Eduardo Castro Baal, entre outros. A partir do ano 2007 realizou 
diversos talleres dentro do festival PhotoEspaña, con autores como Isabel Muñoz, Ricky 
Dávila e Adriana Lestido. Dende comezos do ano 2009 toma clases de arte, fotografía e 
cinema na Universidade da Coruña e no MACUF (Museo de Arte Contemporánea Unión 
Fenosa). Dende hai varios anos expón e colabora co Outono Fotográfico.


