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unha chea de premios nacionais e internacionais. No entanto en Alberto había tamén unha inquedanza foto-
gráfica que ía alén da foto para cubrir unha noticia, da reportaxe de vodas, da reportaxe social...

OS ADEUSES. FOTOGRAFÍAS DE ALBERTO MARTÍ. Centro Cultural Deputación Ourense do 
10 de novembro ao 10 de decembro. O Consello da Cultura Galega e a Secretaría Xeral de Medios 
amosan a exposición Os Adeuses. Fotografías de Alberto Martí, organizada polo Consello da Cultura Galega 
e o Centro Galego de Artes da Imaxe (CGAI). A mostra componse de 73 fotografías en branco e negro que 
reflicten o éxodo galego cara a América entre os anos 1957 e 1963 desde os portos da Coruña e Vigo. 
A exposición distribúese en tres áreas (A Ida, A Volta, e O Buque Santa María) con imaxes protagonizadas 
por xente anónima e polas súas experiencias arredor do embarque ou desembarque dos buques que os 
levaban cara a América.

Alberto Martí Villardefrancos naceu na Coruña o 14 de marzo de 1922 e, aos seus 88 anos, aínda se-
gue en activo ordenando e clasificando os miles de negativos do seu arquivo, que talvez cheguen a un millón.  
Alberto leva traballando no mundo da fotografía desde os 12 anos. Comezou de empregado de Foto Blanco 
e máis tarde fíxose empresario dese establecemento, cuxo traspaso lle cedeu o Sr. Blanco no ano 1953. Así 
recorda os seus inicios: «Estabamos tres mozas e eu, o neno, que daquela tiña 12 anos, de empregados do 
laboratorio. As fins de semana pasabámolas revelando. O noso cliente principal era Foto Montalbo, que nos 
enviaba desde Ferrol os negativos que viñan da fronte, que eran de formatos 35 mm, 6x6 cm e 9x12 cm». 
Porén foi o seu espírito de reporteiro o que lle fixo compaxinar o traballo no negocio coa colaboración en La 
Voz de Galicia, que por certo foi moi duradeira, algo máis de 50 anos. É curioso, pero leva máis de 20 anos 
xubilado e aínda seguen saíndo as súas fotos nun apartado dese xornal que se titula «Tal como éramos», un 
recordo en imaxes da Coruña da primeira metade do século pasado. Por algunhas desas fotografías recibiu 
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