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tador coñece as impresións do autor, creando un todo global. A outra causa das distincións é puramente 
social e ás veces snob, «este traballo artístico vai para o museo e este é xornalístico e vai para o xornal...», 
todo depende de como utilicemos a fotografía. Vivimos tempos moi difíciles para a fotografía documental, 
a canle normal até hai uns anos, as revistas, está máis prostituída que nunca co poder económico e coa 
banalidade, os xornais rara vez se interesan por este tipo de traballos, moitos autores mudaron a súa 
linguaxe para chegar máis facilmente ás galerías, e publicar un libro ben distribuído é un ben prezado 
que só consegue a elite. Hoxe en día o autor está máis preocupado polo seu recoñecemento persoal e 
pola competición diaria que polo uso correcto da imaxe e iso axuda a que prospere o descoñecemento 
xeral no que vivimos. O mesmo acontece coa vida da xente do mar. Todos temos unha idea abstracta do 
sufrimento e do perigo no que viven, pero case ninguén se para a pensar, ao comermos peixe, na carga 
de emocións, sentimentos e traballo que hai detrás do noso prato. Primeiro porque case ninguén nolas 
achega e, segundo, porque estamos inmersos na nosa propia saturación de sentimentos diarios. Aquí verás 
un deses temas que non cubre a CNN». Esta exposición foi producida polo Museo do Mar de Galicia.
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NO GRANDE AZUL. Museo Municipal de Ourense, do 26 de outubro ao 13 de novembro. «Non 
creo nas distincións dentro da fotografía, só creo no seu bo uso, o demais son convencións sociais que 
se lle dan por distintas razóns. A máis sa delas úsase para definir as intencións e os modos dun traballo. 
Por exemplo, eu defino que No grande azul é un traballo documental de corte «clásico» onde a forza das 
imaxes radica no tema, ampliada esta pola plástica e pola palabra, un ensaio subxectivo no que o espec-
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