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xa sabían falar as formas básicas, e logo esas per-
soas foron tres, e logo varias. E cando cesou a
chuvia, nas pozas inmediatas os humanos reco-
ñecían a diferenza entre un son ondulado, dous
sons ondulados que con cautela se tocan, a rixi-
dez da consoante longa matada polo raio. Atóni-
tos e inxenuos, os humanos apuntaban para as
formas ou recollíanas na provisoria cunca das
mans e as formas caíanlles das mans e eles pro-
nunciábanas, e dábanlles o nome fundamental
que chegou até nós oculto entre a inútil follaxe
do discurso. Así foi a empresa primordial, que
demorou millóns de anos antes que a linguaxe
fose esta selva e fraude tal como a coñecemos.

Únenos a aquel remoto escenario o asombro e
un tipo de soidade primixenia. Esas paisaxes
desoladas onde se esconde o principio das cou-
sas continúan dentro da nosa cabeza, na nostal-
xia dunha tarde en que non chove o suficiente
ou na amplitude do areal de inverno onde as
aves colectivas quixeron depositar signos, a súa
triste maneira de camiñar en transitorias espirais
e debuxar algo como triángulos. Hai momentos
en que calquera gramática completa só mataría
esa sensación de perda, en que para nada serve
a perfecta sintaxe dun texto ou tea falsa que pre-
tenden explicarnos en detalle calquera cousa. E
entón, como un antigo proceso mineral interno,
un modo orgánico de nutrición da alma, van
abríndose dende dentro as formas orixinarias
que son a nosa esencia, os nosos morfemas mile-
narios, felizmente inmudábeis, supremamente
transcendentes porque contén as chaves do sen-
tir humano cando a enorme dor do mundo resul-
ta indesignábel. 

Eu agora, e vós, temos o privilexio de recoñe-
cernos nesas formas, previas á falaz linguaxe do
século, previas ao discurso, e sobre todo, previas
á metáfora. Non é a gramática de tantos falsos
profetas de cores ou palabras a que nos vai sal-
var do extravío ou nos vai explicar a carencia
dunha tarde en que non orballa o suficiente. Non
procuremos a dicción precisa dos óleos que rou-
ban e perturban as formas primixenias para esva-

Á tarde, cando desde un sol ecuatorial caen as
capas vermellas do ceo sobre o cansazo que pro-
duciu a caza, alguén tería subido ao cumio da
montaña próxima a contemplar debaixo o itine-
rario das formas, disimuladas no mato, a aboia-
ren no aire como suaves naos prehistóricas a
pouca altura das herbas da sabana, ou a pousar
na superficie da lagoa á maneira de burbullas
mansas. Entón, iluminada por unha enorme
empresa de futuro, coñecendo xa intimamente
os ciclos das lúas e a vastidade das posesións da
súa especie (o mundo), esa muller antiga que

subira até ao cumio da monta-
ña tería proferido os primeiros
tipos de palabra como réplicas
das formas que admiraba. E
para ela o óvalo do froito foi
unha vogal seguida dunha
consoante suave. A liña ubicua
das pólas das árbores, do curso
dos ríos, do quebrado rego ver-
mello deixado pola presa feri-
da, foi unha vogal delgada que
saía da necesaria dor de matar
un animal humilde. E co súbito
tronar que precedeu a chuvia,
a curva das nubes foi unha
sucesión vibrante nese final da
boca onde aniñan os medos e

crece á noite a mancha dunha ansia e ela procu-
ra por toda a escuridade os ollos fitos doutro
corpo para amarse. E, así, nas formas prelimina-
res do sentido xurdiran simultaneamente a voz,
as iconas e o xesto, que son a mesma materia e
forman parte da mesma materia do asombro que
buscamos.

Toda a noite choveu sobre o cumio da monta-
ña e a muller antiga abrazouse ao outro corpo, a
quen instruíu na paciente tarefa de pronunciar as
formas: o óvalo, a liña, as capas sinuosas que son
serpes ou ríos contiguos como propios, a pacífi-
ca manda de puntos negros inmóbeis na planicie
agardando a saída do sol, inocentes á man que
os converteu en signo. Á maña as dúas persoas

con motivo da forma 
Moito antes que a linguaxe

fose isto tal como a coñecemos,
quero imaxinar que poboaban

as estepas e os escasos ríos
clandestinos onde abeberaban

os humanos formas xeométricas
primordiais, trazos preliminares

do sentido.
Celso Álvarez Cáccamo

Vertido nº 7. 

Acrílico sobre lenzo. 130 x 130 cm. 2005

Vertido nº 15.
Acrílico sobre lenzo. 130 x 130 cm. 2007.

Colección Caixa Galicia



Sen título.

Técnica mixta sobre papel.

12 papeis - 70 x 50 cm. c/u.  2006-07



Caderno.

Acrílico sobre papel. 28,4 x 23 cm. c/u. 2006-2008

Cortesía da artista

liar en explícitas sentenzas. A arte é o eterno
exercicio de rescate. Procuremos sentir a longa
historia das iconas como testemuño do que sem-
pre fomos: a persoa antiga que subiu no cansa-
zo da tarde até o cumio da montaña para enar-
borar o proxecto da palabra; os outros seres
famentos e mollados toda a noite, a balbucir un
óvalo abandonado nunha tea clara; os meniños
espidos e sen luz trazarán con paus ríos paralelos
sobre as cinzas que aniquilou a chuvia.

Eu sei que, despois da tormenta, esa muller
baixou cun caxato romo ás bastas pradarías,
repetindo para si sílabas de elemental cor e
trazo, e deixou as súas pegadas fósiles nas ladei-
ras da montaña como constancia do comezo.
Quixera ir á montaña e pisar un a un os pasos da
muller, sentirme nela ou sentir que parte de min
é algo dela, mais a única maneira que teño é
admirar o rastro que a súa ousadía foi deixando
na portentosa creatividade dos demais. Desde
entón, todos os que falamos e todos aqueles a
quen amamos e xa non poden escoitar estamos
humanamente unidos pola contemplación da
forma, pola inenarrábel contemplación da forma
que nos salva. ❚ Berta Cáccamo. Pinturas. Galería VGO.

Vigo, 1999

Coa súa nova obra, Berta Cácca-
mo, seguindo o ronsel de crea-
dores como Jackson Pollock e
outros creadores da action pain-
ting, pretende expresar máis que
representar, no sentido de que a
súa pintura se estende polo
lenzo como unha descarga de
tensión acumulada, nunha espe-
cie de automatismo psíquico. De
todos os xeitos, cómpre salien-
tarmos que este punto de parti-
da é en certo sentido corrixido
nunha segunda fase da realiza-
ción, xa que a pintora retoca
lenemente e repasa a obra, logo
da acción de verter a pintura.
Este feito non obedece a simples
razóns ornamentais, ben pola
contra, trátase dunha actitude
que poderiamos cualificar de
metapictórica, dun distancia-
mento reflexivo, unha acción
posterior, pero ligada a unha

intensa carga emocional, con moito de berro e de
neurose.

A pintora é unha creadora que, a pesar do pulo
expresivo, deliberadamente non renuncia á carga
intelectual que esta actividade arrastra, nun proce-
so de exploración semiolóxica sobre aspectos da
linguaxe. O seu fluír de fíos e manchas non é, xa
que logo, puramente casual e desordenado, senón
que destaca, neste proceso, como a pintora esco-
lle unhas determinadas cores nas que dominan
tonalidades medias industriais e cunha carga deco-
rativa que supoñen un reto para a artista; ao
tempo, precisa as cantidades e dirixe o xesto, de aí
o cualificativo de xestual co que poderiamos defi-
nir o seu estilo. A artista aplica unha capa de pin-
tura sobre outra, un río de pintura sobre outro; o
que ela denomina «pintar a pintura», que é, de
seu, unha acción de representación do propio feito
de pintar.

Na obra máis recente de Berta Cáccamo o
signo devén en mancha, en berro, nun proceso
que nos leva dende as tramas circulares até a
mancha, planos formais que conforman unha
auténtica contraposición. Mantense, así e todo,

da trama á mancha
Dende o 23 de novembro e até
o 5 de xaneiro, a pintora Berta
Cáccamo (Vigo, 1963) expón a

súa obra máis recente na galería
viguesa PM8. A artista galega,
formada na facultade de Belas
Artes de Barcelona a comezos

dos oitenta e pertencente á
xeración pictórica postatlántica,
ten unha das obras máis sólidas

do panorama galego e con
máis ampla proxección 

fóra do noso país.
Carlos Bernárdez
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unha actitude común coa obra anterior, que se
concreta na vontade de evitar o espectacular, o
rechamante, preferindo sempre o rigor, que
acaba por configurar unha especie de expresio-
nismo ascético. Son espazos abstractos, como
moradas mentais, soamente alterados por
mudanzas de tonalidade. Variacións a partir de
formas simples e puras que suxiren a expresión de
emocións humanas básicas. As súas son, en defi-
nitiva, obras que suxiren un sentido dramático e
que nos somerxen en profundidades psicolóxicas.

O resultado, produto dunha intensa pulsión, é
a acción, o xesto, o autenticamente real na obra
da artista, mais un xesto analizado, que ten moito
de realización metalingüística. Daquela, a obra de
Berta Cáccamo confórmase, sobre todo, como
unha espacialidade expansiva e esencialmente
cromática que se converte nun ambiente e procu-
ra espontaneamente o espacial, mergullando o

Unha sutil liña argumental A mostra de Berta
Álvarez Cáccamo da galería PM8, en conxunto,
defínese a partir dunha liña argumental sutil
—que é a idea de representación dunha acción
pictórica—, de xeito que consegue ofrecer ao
espectador, sobre todo, suxestións. O conxunto
dos cadros poden e deben ser captados e postos
en común dende a emoción, dende un tipo de
elementalidade que xorde da simplicidade xes-
tual, feito que permite que agrome a súa poten-
cial poeticidade, baseada no ritmo da mancha. 
O resultado, nunha primeira ollada, non se afas-
ta dunha posesión relevante da pintura actual,
preocupada por ligar este ámbito de captación
coa investigación formal herdeira das vangardas
—neste caso, sobre todo, do expresionismo abs-
tracto—, mais a diferenza entre a obra da pinto-
ra galega e outras versións menos ricas e expre-
sivas é a sutileza da súa linguaxe, unida ao coida-

Vista exposición

Berta Cáccamo.

Galería Trinta.

2007

espectador no seu mundo e abrindo un territorio
para a súa imaxinación. Este espazo en expan-
sión, construído fundamentalmente polo xesto e
a mancha, consegue provocar sobre todo unha
chamada de atención sobre o puro feito pictórico
e a súa capacidade de comunicación, un dos
aspectos fundamentais da reflexión sobre o papel
da pintura no momento actual.

De por parte, nas mans de Berta Cáccamo a
cor é unha materia en permanente mudanza e
extremadamente sensíbel. Podiamos definir neste
sentido a súa obra como un existencialismo tráxi-
co e xestual, fillo do coñecemento da traxedia,
pero que non quere que a constatación desta rea-
lidade anule a capacidade de reflexión nin na
artista nin nos que se acheguen á contemplación
do cadro.

do formal, demostrando que nos mellores
momentos, e en especial na pintura, forma pode
tamén ser contido, sempre que consiga o funda-
mental, que é a transmisión, a capacidade de
comunicación. ❚ Faro da Cultura, Faro de Vigo. 6 de

decembro de 2007 



A firmas, talantes e prestixios como os de Teresa
Blanch, Antonio Bonet Correa, Xavier Seoane,
Gloria Picazo, Bernardo Pinto de Almeida, Victoria
Combalía e Alberto González Alegre, entre
outros, débese o ter analizado atinadamente múl-
tiples características e finalidades desta artista,
como a súa capacidade indagatoria; seu afán cos-
mogónico; a tensión entre a suavidade, a quietu-
de e a turbulencia; as súas similitudes e disimilitu-
des con Tàpies e Miró; o seu orientalismo; o fío da
navalla entre a abstracción plena e os seus fluídos
lindeiros; a relevancia do signo e do símbolo; o seu
progresivo labor de despoxo; a súa sabia utiliza-
ción dos límites para suxerir o ilimitado; a percep-
tíbel e tensa sensación de que cada unha das súas
intervencións sobre o lenzo ou sobre o papel son
«un acto sen retorno»; a súa exemplar calidade
gráfica; a intensidade cargada de sentido do seu
ascetismo cromático; o transitar polos predios do
silencioso; a acumulación de signos persoais; a súa
forza unida sempre á súa fraxilidade, e esa sutil e
potente evidencia do que González Alegre deno-
minou «acontecementos interiores». Como ven,
non teño, pois, ante min a liberdade dun voo libre
para lanzarme a escribir sobre a obra de Berta
Cáccamo, pero... ante artistas cuxo quefacer se
centra na busca, nas sucesivas citas e no encontro
coa profundidade e coa grega experiencia creado-
ra do kairós —o instante feliz, o momento de gra-
cia—, sempre quedan camiños na terra, e, no aire,
sendeiros sen descubrir, sen vivir e sen comunicar. 

«Un pouco de luz, unha luz trémula, para vol-
ver ao esplendor»

Unha das cousas que non lin até agora sobre as
obras de Berta Cáccamo é a súa notábel —e para
min evidente— irrefutabilidade, que se presentan
como irrebatíbeis; nunha palabra: a súa autorida-
de. Esta obra é así, é ela e é... inmodificábel; non
podería terse concibido doutro xeito, utilizar
outros procedementos, resolverse con outro estilo
nin plasmarse noutras dimensións. Hai que mirala
e aceptala; vela, engadirse a ela ou mantela allea;
gozala ou padecela; tela en conta e experimenta-
la como se fai cunha rocha, cunha marea, coa
forma, a situación, o volume, a cor e a textura
dunha existencia natural; como se acepta un
álamo e a súa sombra, unha cova, o curso dun
arroio, o curvo horizonte do lonxe. «Non se critica

de umbris idearium
A obra de Berta Cáccamo

conta xa, afortunadamente,
con comentarios críticos,

breves ensaios e aproximacións
valorativas nos que prima

a calidade, a agudeza
e a profundidade. 

Carmen Pallares

Debuxo pintado.

Acrílico sobre

lenzo.

130x130 cms.

2007. Colección

Caixa Galicia

a forma dunha árbore», dicía Dubuffet. Pois iso.
Esta autoridade, que eu destaco como mantida
característica nas obras de Berta Cáccamo, xorde,
na miña opinión, de diversas causas. Unha delas,
a que ten como orixe o feito de que en boa medi-
da esta artista se atopa inscrita en tradicións nas
que prima o que eu concreto como a paradoxal
fluidez do fixo; a atención á fatal, delicada, difícil
e lúdica noción de que o azar non existe. Poden
pensar que estou rizando o rizo afirmando tal

cousa ao falar dunha obra cuxos procedementos e
cuxa veciñanza co informalismo poñen de relevo o
contrario, pero, créanme, eu detesto o capcioso, e
máis cando penso, sinto e escribo sobre arte. O
que estou afirmando impónseme, pois, dende a
natureza mesma da obra de Cáccamo. Berta
logrou tal autoridade porque non fía as súas obras
á filosofía da circunstancia; porque ante elas e con
elas podemos vivir a luminosa experiencia de sen-
tir que a súa man, a súa cabeza e o seu corazón



actúan xuntos, tal e como di Ruskin que sucede
cando a arte se inserta na diana da arte; porque
incluso ante series tan arriscadas como Augur
impide que resolvamos o seu impacto en nós,
coma se se tratase dunha simple mancha de
Rochard —a súa inquietude e a súa potestade din-
nos de seguido que hai máis, moito máis, outra
cousa...—. Eu estou, xa que logo, convencida de
que, se algo nas composicións de Cáccamo cam-
biase, se as súas formas, tonalidades, dimensións
e estratexias variasen, non teriamos en cada caso
ante nós unha obra mellor nin unha peor; teria-
mos, sinxelamente, outra obra. Isto é, hoxe en día,
case un milagre.

«Se unha noite de inverno un viaxeiro»
Outra reflexión que botei en falta nas aproxi-

macións, análises e estudos ao redor de Berta
Cáccamo é a que trate da súa destacábel, certei-
ra e eficaz elección das dimensións nas que verte
as súa obras ou a perfecta adaptabilidade destas
ás dimensións do soporte sobre o que actúe. Non
creo que este sexa un simple detalle fútil; eu ató-

samente co que, en aparencia, debía eliminala:
ten que ver cos seus grandes tamaños, coas súas
amplas e acolledoras —non recollidas— dimen-
sións. Aí pódese entrar. Esas formas, imaxes, som-
bras das ideas, poden facerme un oco se eu
quero, poden admitirme física e sentimentalmen-
te. Outro asunto é xa o da radical intemperie que
unha vez aí poida sobrevirme. Esta é unha lección
que, persoalmente, acabo de aprender na prácti-
ca e ante a que me confeso fascinada. Por iso
aprecio máis, se cabe, a a certeza, a elocuencia e
a eficacia, como dixen antes, do coñecemento de
Cáccamo neste asunto. Os tamaños, na traxecto-
ria desta artista, nada teñen que ver co aleatorio.

«A grande dor das cousas que pasaron»
Deixei para o final o asunto que semella máis

importante para min ou, cando menos, o que
máis me interesa deixar nesta ocasión sobre o
papel. Trátase do traído e levado argumento do
baleiro, o espazo, o ser ou non-ser, o algo ou a
nada. Temas todos imbricados, enlazados e aco-
plados nuns e noutros momentos, e uns e outros
comentarios sobre a obra desta artista.

Sen título.

Técnica mixta

sobre papel. 

70 x 100 cm.

2006. Cortesía da

artista

poo —vívoo— como algo fundamental, algo ao
que confiro toda a importancia dunha cerimonia
persoal. Centrareime nas obras de Berta que
adoptan grandes dimensións.

Acostumámonos a aceptar, con inxustificábel
mansedume, que se siga asociando unha e outra
vez o cualificativo de íntimo a algo que non é así,
nin moito menos. Refírome a que continuamen-
te, sen revisala, admitimos a sensación —vella e
substancial aliada dos adxectivos— de que a inti-
midade se asocie a obras resoltas ou formuladas
en, con e para dimensións reducidas. É algo que
acepta a nosa cabeza pero, dende logo, non o
confirma a nosa sensación nin o noso sentimen-
to. As obras de Berta Cáccamo teñen moito que
ver co íntimo, claro que si, co recóndito, o secre-
to, o preservado, o reclamado pola interioridade
e a profundidade, e incluso co inseparábel, en
case todos os seus sentidos, pero eu sinto, perci-
bo, experimento e creo que —xa ven— boa parte
desa fundada sensación de intimidade que as
súas obras logran transmitirnos ten que ver preci-

Sen título

(percorrido 1).

Óleo sobre lenzo.

106 x 114 cm.

2000. Cortesía da

artista

Direino sen rodeos: eu creo que Berta Cáccamo
sabe ben —ou sinte saber— que o baleiro non
existe, ou que, se existe, énos inconcibíbel e, polo
tanto, inexplicábel. Isto é algo que comparto moi,
moi profunda e longamente con ela e, dende
logo, coa súa obra. O meu desacordo co uso e
contido «destes asuntos» ten máis dunha causa,
claro está, sen argüír máis profundidades que eu
podo colixir, que son indubidabelmente limitadas.
A estas discrepancias condúceme entre outras
cousas —que xa é— a ciencia e todos os seus
derivados actuais: condúceme a nada colateral
experiencia de ter saltado, nunha época da miña
vida, ao suposto baleiro; condúceme o non ato-
par no meu máis fondo pensamento-sentimento
esa distinción tipicamente occidental e cristiá
entre o ser e o non-ser, entre o algo e a nada.
Pola contra, e sen esforzo ningún de adaptación,
engádome dende a raíz até as follas ás formula-
cións filosóficas que consideran complementarios
todos estes conceptos. Copio, para exemplificar o
que digo, un paradoxo taoísta que supera disxun-
tivas e que asina o filósofo Chuang-Tsi: «existe o



non-ser. Existe o que non empezou a ser e o que
empeza a ser non-ser. De súpeto, existen o ser e
o non-ser. Pero entre estes, non sei cal é o ser e
cal é o non-ser». Fantástico!, non? Eu creo que
así se poboa a obra de Berta Cáccamo; que por
iso é posíbel nela o punto de contacto entre o
limitado e o ilimitado, o finito e o infinito; que esa
é a causa de que na súa obra a materia, a enerxía
e a forma non estean separadas xamais. Son un
constante descorrer, un tránsito nun espazo que
pode ser... unha medida do tempo; sombras das
ideas, si, fondos retrincos «dun fío interior e sen
pausa».

E agora xa, permítanme lanzarme ao vento e
dicirlles que si, que si, que dacordo, que hai
moito De umbris idearum e todas as súas sala-
zóns, pero que non se esquezan de que nas
obras de Cáccamo existe tamén o carrexo dunha
clara corporeidade que non fai outra cousa que

completar as súas inmersións en mundos trans-
cendentes; que hai unha liberdade disciplinada e
sen dúbida todo o contrario; que non a intimida
o caos, nin o xogo, nin os caprichos autobiográ-
ficos; que nos seus lenzos e nos seus papeis viven
coa forza as pegadas deses «nenos de grandes
orellas» que todos fomos e seguimos sendo
xunto cos datos comprobábeis da madurez; que
na nosa man está botarse cara a atrás na cadei-
ra, mirar distraidamente ao teito —como eu hai
un instante— e atopar nel «un Berta Cáccamo»,
a silueta da miña lámpada iluminada lateralmen-
te polo sol que filtran as cortinas; andar pola rúa
—advertino onte mesmo— e rexistrar no pavi-
mento da praza Colón formas das que Cáccamo
ofrece nos seus lenzos, cargadas, iso si, coa
intencionalidade e a elocuencia da arte; deitarse
ao ras da area dunha praia e observar eses
pequenos poemas que se converten en monta-

Blue (Serie

percorridos).

Acrílico sobre

lenzo.

114 x 130 cm.

2002. Cortesía da

artista

ña, como para Wallace Stevens, maxicamente
recortados contra o horizonte. En fin... esa com-
binación a veces presidida polo propio alentar, a
marcha dos días, as cousas que tocamos cos
ollos e todo canto amamos, lambemos e sabore-
amos co pensamento e, dende logo, versos 
—versos sempre— como estes de Odiseas Elite
nos que está a fabulación, o lendario, a fermosu-
ra das aspiracións humanas xunto coa diaria e
urxente necesidade de nutrirse co máis básico, e
toda a inmanente eternidade que, por agora,
nos supera.

Cando volva a espada de Orión,
atoparás pan branco baixo o candil,
pero alma no rescoldo das estrelas.

❚ Galería Antonia Puyó, Zaragoza, 1995
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xo), Proxecto para Dobre Espacio, CGAC,

Torrente Ballester, Santiago de Composte-

la; Flying Carpet, Musée des Beux-Arts de

la Ville du Loche, Suíza; A Arañeira, CGAC,

Santiago de Compostela. 2003: Foron

Novíssimos, Centro Torrente Ballester,

Ferrol; A Palabra e a súa Sombra. José

Angel Valente: o Poeta e as Artes, Igrexa

da Universidade/Colexio de Fonseca, San-

tiago de Compostela. 2001: Tu Grano de

Arena, Galería Trinta, Compostela; Gran-

des Arquitecturas Pequeñas, Centro de

Arte Dasto, Oviedo; Provisión de Desvelos

e Vixilias, Pazo da Cultura, Pontevedra.

2000: ARCO’00. 1998: Dibujos Germinales.

50 Artistas Españoles, Museo Nacional

Centro de Arte Reina Sofía, Madrid. 1999:

Espacio Pintado, Centro Cultural Conde

Duque, Madrid. 1997: Colección perma-

nente, Arte Galega 1890-1997, CGAC,

Compostela; Colección Caixa Galicia, Casa

Sen título

Acrílico sobre lenzo

130 x 130 cm. 1999. Cortesía da artista

Calzoa.

Acrílico sobre manta.

195 x130 cm. 2003. Cortesía da artista

Paisaxe de río.

Acrílico sobre lenzo. 170x130 cm. 2007.

Colección Caixa Galicia

das Artes, Vigo. 1996: ARCO’96; Art Chica-

go 96; VII Bienal Nacional de Arte Ciudad

de Oviedo, Museo de Bellas Artes de Astu-

rias, Oviedo. 1995: Un Bestiari en Gravat,

Fundació Caixa Manresa, Manresa; A Arte

Inexistente. As Artistas Galegas do Século

XX, Auditorio de Galicia, Compostela;

Urbe, Natura, Cosmos, Casa da Parra,

Compostela. 1994: III Bienal de Artistas

Galegas, Casa das Artes, Vigo; Áreas de

Silencio. XXIII Bienal de Pontevedra, Depu-

tación de Pontevedra, Pontevedra. 1993:

Premio de pintura L’Oreal, República. Un

Sentir, unha Memoria, un Futuro, Casa das

Artes, Vigo; Trazos e Camiños (itinerante).

1992: Pintores e Escultores Galegos na

Expo’92, Pavillón de Galicia, Sevilla; Seme-

llanzas e Contrastes, Deputación de Ponte-

vedra, Pazo Provincial, Pontevedra; Baiona

Horizonte Atlántico, Baiona. 1991: XXXVI

Salón de Montrouge, Centre Culturel et

Artistique de Montrouge, París; II Mostra

Unión Fenosa, Estación Marítima, A Coru-

ña; O Rostro do Tempo, Casa das Artes,

Vigo. 1990: Premis Ciutat de Palma 89,

Pallau Solleric, Palma de Mallorca; II Bien-

al de Artistas Galegas, Casas das Artes,

Vigo; Revisión dunha Década. 1987-1988.

Arte Galega, Casa das Artes, Vigo; XIX

Bienal de Arte, Pazo da Deputación, Ponte-

vedra. 1989: I Bienal de Pintura, Ayunta-

miento de Logroño, Logroño; I Mostra

Unión Fenosa, Estación Marítima, A Coru-

ña; Mundos, Casa da Parra, Santiago de

Compostela. 1988: Joven Pintura Española.

Cataluña: Signografía, Ministerio de Asun-

tos Exteriores de España, Madrid; Colecció

Testimoni 1987-1988, Caixa de Pensións,

Barcelona. 1987: Barcelona Graffiti, Metró-

nom, Barcelona; Muestra de Arte Joven,

Instituto de la Juventud, Círculo de Bellas

Artes, Madrid. 1986: Novíssimos, Concello

de Ferrol, Ferrol. 1985: Novos Valores, Pon-

tevedra; Alternativas dos 80, Castelo de

Salvaterra, Salvaterra do Miño; Cara ao

Futuro. Outros Artistas Galegos, Centro

Cultural Cidade de Vigo, Vigo. 1984: Ten-

dencias, Cocheras de Sants, Barcelona. 

Segunda Viaxe, Sala Crica, Vigo. Exposi-

cións colectivas (selección): 2008: Art

Chicago 2008; Outra Xeografía. Arte desde

Galicia, A Habana; Arte Galega 2D-XXI,

Instituto Cervantes, París; Paixóns Priva-

das, Visións Públicas, MARCO, Vigo; Vent-

i-cinc Anys, Galería Altair, Palma de

Mallorca; Marxes e Mapas. A Creación de

Xénero en Galiza, Auditorio de Galicia,

Santiago de Compostela. 2007: O Debuxo

por Diante, CGAC, Santiago de Composte-

la. 2006: ARCO 2006; Sen Xeración, Audi-

torio de Galicia, Santiago de Compostela;

Accións Estratéxicas, Colexio de Fonseca,

Santiago de Compostela. 2005: ARCO

2005; Galería Trinta. 2004: Tintas Galegas:

sobre a Serigrafía Galega de Álvaro Álva-

rez Blázquez, Casa das Artes, Vigo; ARCO

2004; Art Chicago 2004; Clónicas, Casa das

Artes, Vigo; Flying Carpet, Fundación

Compostela. 1996: Palabras Ancianas.

Galería Abel Lepina, Vigo; Galería Trinta,

Compostela. 1995: Galería Antonia Puyó,

Zaragoza. 1994: Provenienza Ignota, Gale-

ría Trinta, Compostela; Galería Altair,

Palma de Mallorca; Bolsas Unión Fenosa,

Estación Marítima, A Coruña. 1992: Galería

Abel Lepina, Vigo. 1991: Galería Fluxus,

Porto; Galería Antonio Machón, Madrid.

1990: Galería Alfonso Alcolea, Barcelona.

1989: Baiona Horizonte Atlántico, Baiona.

1988: Galería Oliva-Mara, Madrid. 1987:

Galería Abel Lepina, Vigo; Galería Grupo-

Orzán, A Coruña. 1986: Naufraxio na
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