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Manuel Fraga lribarne 
Presidente da Xunta de Galicia 

A precisión e forza expresiva alcanzada pola obra de José Solla 
obedece a un continuo esforzó e importante labor investigador 
orientado a encontrar unha linguaxe sinxela coa que poder 
achegarnos os máxicos mundos da súa fresca e lúcida memoria 
e á súa peculiar forma de entende-la arte. 

Con espléndidos debuxos e variado cromatismo, 
preséntanos episodios da vida cotiá, fantasías oníricas ou 
secretos desexos que supoñen unha osmose entre laicismo, 
supersticións e relixión, acadando un resultado estético 
sorprendente, pleno de linsmo e inxenuidade, onde a riqueza 
de coñecementos e vivencias afloran de forma mdubidable. 

Na intencionada e constante contraposición entre 
o fantástico e o sobrenatural, entre a paixón e a razón, entre o 
arcaico e o moderno, adivíñase a forte tensión emocional que 
o sitúa ante unha catarse espiritual liberadora de obses.óns e 
preocupacións relacionadas cunha postura filosófica contraria 
ó escurannsmo e os convencionalismos do pasado que aposta 
pola ledicia de vivir en liberdade. 

Con esta novidosa exposición, querémoslle render 
unha merecida homenaxe a este insigne pintor galega de 
refinado talento. 



Consel/e1ro de Cultura, Comunicación Social e Turismo 

Jesús Pérez Varela 

José Solla, posuidor dunha brillante traxectoria profesional 
iniciada en Arxentina, ofrécenos nesta exposición unha parte 
importante da súa obra sobre papel na que se poden 
aprecia-las principais claves do seu mundo creativo. Nas 
suxesnvas e enigmáticas grafías, nos trazos e na cor, a súa 
proposta esquemática e imaxinativa ofrece unha mensaxe de 
liberdade froito do seu espírito e da súa mente culta e 
observador a. 

Inspirándose nas tradicións, neutras etapas da 
historia, configura un rico imaxinario de seres metamórficos, 
cargados de simboloxía, de fetiches entre o humano, 
o animal ou o vexetal, a modo de visións poliédricas da 
mesma materia da que xorden en perfecta comuñón 
coa natureza, á que rende homenaxe. 



María del Carmen García Campelo 
Dtrectors Xeral de Promoción Cultural 

Artífice dunha obra que transmite emocións, mesmo 
unha visión panteísta e naturalista do mundo na que as criaturas 
ocupan un plano superior e sublime, arroupadas polo mar, 
o ceo e a terra que os sustentan, José Solla, un dos 
máis destacados pintores da Galicia contemporánea, rnostra 
en Santiago de Compostela, na Casa da Parra, unha suxosuva 
colección de debuxos que significan na súa esencia unha 
boa parte de todo aquilo quemáis lle preocupa. Forman parte, 
na súa simboloxía, do seu patrimonio vivencia!. Realizadas 
polo pintor nestes últimos tempos, ironizan e expresan episodios 
cheos de fantasía, á vez que levan consigo unha elevada 
dose de realidade. 





X. Antón Castro 

unha viaxe á imaxinación e ás vellas fábulas ... 

En Valiente nuevo mundo, Carlos Fuentes di que todo descubrimento é un 

desexo e todo desexo unha necesidade, porque inventámo-lo que descubri- 

mos e descubrímo-lo que imaxinamos; ó final, a nosa recompensa será o 

asombro. Situase ante el o creador, o home das fábulas, o escritor ou o pin- 

tor, o que xera imaxes, por iso o descubridor -considera o novelista e ensa- 

tsta mexicano- é igualmente o desexador, o memorioso ou o nominador: 

non só quere descubrí-la realidade, senón que quere tamén nomeala, dese- 

xala, dicila e lembrala. Inevitablemente a memoria do desexo ou o desexo da 

memoria define o proxecto pictórico de José Solla e a pertinencia do recor- 

do como berce da súa identidade estableceuse no desenvolvemento discur- 

sivo da longa viaxe -viaxe inacabada- ó interior mesmo da pintura. 

Evocando a Fuentes fixábase en min a persistencia do enorme relato que en- 

contro no mundo do pintor marinense que mudou Galicia, hai máis de me- 

dio século, por outra cidade portuaria, Mar del Plata, en Arxentina, e alí, na 

distancia desa memoria, tal como fixeran anteriormente Laxeiro e Colmeiro 

-aínda que estes en Bos Aires-, protagonistas do vangardismo histórico 

galego, arrancado do románico e prolongado nas miradas expresionistas, 

inaugurou a súa lonxilínea fábula entre o rnaxicisrno de corte borxiano e as 

vellas lendas, xamais esquecidas, das lareiras do mundo popular galego que 

estirou Alvaro Cunqueiro antes de tódalas Comalas posibles. Máis alá do 

océano a nostalxia retrotráenos a busca-la aporía proustiana dun tempo que 

se mergulla nas entrañas: tempo recuperado a través dP. serpeantes carnmos 

e que xamais o relator-pintor perde. Nel recreouse para afirma-la súa identi- 

dade de artista, para se sentir pintor e para eleva-lo relato da vida a unha ne- 

cesaria exaltación da beleza kantiana ó lugar do testemuño, o mesmo que 





sitúa o noso compromiso coa irnaxinación, tal vez na crenza de que conta-lo 

mundo é preserva-lo tempo vivido: facelo con alegría, á marxe de calquera 

prexuízo foi, ó meu entender, un dos logros de José Solla. 

Aínda que en determinada etapa da súa dilatada vida ar ustica el mesmo 

denorninou a súa pintura como serie románica, en realidade, toda, é dicir, o 

denso proxecto, participa desa poética e calidade. Certamente Solla é ro- 

mánico non só por vontade, senón tamén por intuición e condición, calida- 

des de identidade que se arrastran desde o rnáis sincero da Galicia profunda: 

a súa reivindicación, pois, en períodos concretos, non é máis que a afirma- 

ción dunha singularidade que o levou á investigación de formas e estilos me- 

dievais. Sen embargo, non foi máis que unha adecuación ldentrticativa que 

podemos rastrexar na súa pintura e no fondo da alma que latexa na súa lin- 

guaxe; desde que esta adquiriu a suficiente madureza, alá polos anos se- 

senta, non era difícil albisca-lo mapa imaxinado dunha Galicia etnográfica e 

antropolóxica. verdadeiro motor que xera fábulas e contos, unha narrativi- 

dade sen fin que fía a historia do mundo como historia persoal, deixando 

que discorra a secuencia criptolóxíca. lsto é, ofrecéndono-la dimensión do 

símbolo para axudarnos a desentraña-los soños que se nutren na infancia, 

soños que chegan ata hoxe mesmo e ilustran unha sinfonía cromática de es- 

tructura figurativa ou neofigurativa. de raíz expresionista, esa raíz que non 

só é sutilmente crítica e irónica, senón que pode aparecer impregnada dun 

humor irreverente, como é o seu caso. De ai que a súa estética teña débe- 

das indubidables, torrnais e conceptuáis. afastadas xa no tempo, con aque- 

la linguaxe granítica do Laxeiro que reconverteu ó Mestre Mateo, transcrito 

na pedra do Pórtico da Gloria, ou os tímpanos inxenuos do románico popu- 

lar e as landas de cegos, en guías dos seus soños. Pero Solla altera a estéti- 

ca do granito e opta por reconverte-los conceptos desa Galicia profunda ata 

atoparse co humor: lugar de encontro dos tabús relixiosos e os do sexo, ri- 

ca antinomia que rexeu os destinos de boa parte da pintura española desde 

o barroco ata o mesmísimo Prcasso. Se Laxeiro logrou nacionalizalo en clave 

galega, acudindo ó granito e ó horror vacui -dúas calidades presentes 

igualmente en Solla-, o marinense lévao a un debate continuo, onde o ero- 

tismo é o alimento nutricio de toda a súa pintura. Con razón dicta Witold 

Gornbrowicz, que tantos anos viviu tamén en Arxentina, que non se pode- 

ría crer nunha tílosofta nin nunha arte exenta de carnalidade e de sexo, pos- 

lo quC' pen\,1ba que a 111t0lixrncia pure debía volver a fundirse na carne e en 
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de Picasso a Klossovski, así o creron, como tamén o seguiron a crer unha 

pléiade de artistas de tódalas épocas sucesivas, como o ere o Solla que ele- 

va a expresión da súa linguaxe ó testemuño xustaposto dun universo por on- 
de discorre a paixón e o desexo: discorrer da aliada transgresora que 
proclama Duchamp, para quen o espectador era un mirón ou un voyeut, pe- 
ro, ó fin o reconstructor necesario da obra de arte ó facerse cómplice do ar- 
tista e rematala xuntamente con el. Ese voyeurismo encuberto está presente 
no mellar da obra do artista galaico-arxentmo, que rompe, neste caso, a 
criptoloxía para desvela-lo sentido histórico da paixón arrancada ós soños e 
substituiría -extrapolando as palabras de Susan Sontag, desde a súa repul- 
sa á interpretación- a hermenéutica por unha erótica da arte. Por aí trans- 
corre o discurso misterioso do noso home, envolto na linguaxe das sombras 
que penetran a corazón aberto no mundo que imaxina nas súas recorrentes 
iconografías de libidinosas figuras femininas para interpreta-la vida como so- 
110 O inconsciente freudiano oniriza a imaxe de Palmira ou de Inés entre bu- 
licios escenográficos, inmensas festas de pracer, aquelarres e ofrendas, 
rituais da Santa Compaña, cornetadas da vella Galicia rural, que asustarían 
o mesmísimo Flaubert, quen proclamou que Madame Bovary era el mesmo. 
O mundo e a vida desde a atalaia de pequenos demos ou trasgos, machos 
cabrúns sedentes de libido, paxaros e peixes míticos, animais antropomórfi- 
cos que adquiren o valor de símbolos para definí-lo gran escenario ou tea- 
tro existencial que une pasado e presente. Ou mellor que bota man do 
pasado e as súas recorrencias para explicar un presente vivido en primeira 
persoa. Nada mellar que a pintura de Solla para penetrar na complexidade 
da paixón e o humor, na inocencia do relato, como o contaba o máis reli- 
xioso de tódolos Chagall, e na dimensión cíclica e fragmentada da vella pin- 
tura románica. Evocar esas vellas e modernas imaxes de San Isidoro de León, 
a ingravidez centenaria dos seus teitos de canón ou con arestas, é lembra-la 
fusión dun espacial presente continuo de imaxes que narran, desde a se- 
cuencia frontal e lonxe do exercicio perspectivístico, o feíto relixioso do me- 
dievo como un friso de sensacións e primeiros planos cinematográficos. Solla 
alude a esa narración e reforza a vea xustapositiva e a fragmentaridade ata 
acadar un modelo onde o baleiro só exi<;te como relato silencioso. e no fre- 
nesí barroco, a realidade devén nun elemento rnáxico. Por esa parsaxe sen 
baleiros transitamos de día e de noite. abrímo-los desexos do espectador vo 
yeu, e reconstrulrno-Ia noite de San xoan. asrstirnos ,, 1m,1x111adm lup,H1,lí('S 
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de amor, cantos dc1 aldea, entroidadas salpicadas pala recorrencia dun ma- 

cho cabrun que emula a sexualidade intempestiva dos minotauros picassia- 

nos... Un longo e denso poema cromático de intensas calideces que 

desvelan os desexos de Palmira, a outredade do artista, a ambivalencia e a 
multiplicidade de miradas recollidas en tódalas lembranzas posibles, recons- 

trucción dun pasado que me levaba a citar anteriormente a Proust, pasto 

que Solla fundamenta gran parte do seu proxecto na imaxinación das súas 
vivencias desde a infancia, atravesando o tempo ata exorcizalo. lrnaxes libres 

que circulan polo territorio do cadro como escenografías de forte impacto, 

escintileos e vómitos de paixón oculta ó longo de tantos anos que adquiren 

o perfil dunha estética que supera os arremedas da simple tradición: for- 

malmente a súa figuración rompe os lazos co expresionismo histórico máis 

arraigado en Galicia, para optar pola súa propia desestructura e vertebrar 

unha particular neofiguración que, nalgúns momentos da súa producción - 

como na súa celebrada serie de Astilleros-, rozou a abstracción e especial- 

mente un deconstructivo neocubismo, espido de calquera exceso visual. Sen 

embargo, a linguaxe ou a escritura coa que Solla se encontra máis a gusto, 

e despois dos oitenta a énfase que puxo nela é un feito, é a que arranca da 

liberdade expresionista e neofigurativa, unha linguaxe que incide nas ruptu- 

ras formais continuas para centra-la nasa atención en actitudes como o tan 

recorrente humor -unha poética entroncada coa mellar alternativa crítica e 

testemuñal da arte galega histórica dos citados vangardistas- e na acumu- 

lación de voces sincrónicas que levan o relato á concreción dun orixinal rea- 

lismo máxico, ó que tamén aludimos. Por iso Solla é plural na súa dimensión 

lingüística cohesionada pola realidade: existe na súa obra un fío conductor 

que nos permitirá recoñecela sempre, é dicir, soubo inventar unha linguaxe 

para narra-la circunstancia existencial da que quere facernos partícipe. E non 

o fixo de maneira lineal, senón que acudiu a figuras de linguaxe ou a tropos 

lingüísticos, onde o metafórico e o metonímico resoan cun peso evidente no 

contexto dun rernuíno de ideas. posuidor dun caos que aparece organizado 

pala estructura narrativa que encerran os seus símbolos repetitivos, polas sú- 
as medidas composicións que acoden constantemente á elipse e ó frag- 

mento do obxecto ou da figura, potas liñas inacabadas que se dirixen á 
intelixencia do perceptor. Sincronía de imaxes que incorporan a musicalida- 

de cromática e visual da gran fábula das vellas narracións que abarcan o to- 

do, como nas bóvedas de San Isidoro, porque o tempo narrado, diciámolo 



anteriormente, é esencial na fábula do artista: o presente funde na planitu- 

de do espacio pasado e futuro. 
José Solla pode resumir, na actualidade, a experiencia de corenta anos de 

traballo artístico, mono máis recoñeodo, por razóns de residencia. en Ar- 
xentina ca en España, aínda que, xa a finais dos setenta e no pnrnerro lustro 
dos oitenta, a súa proxecoón supera os límites da xeografía natural do seu 
país de acolhda con máis entusiasmo, coas súas exposicións europeas en Pa- 
rís, Londres. Xenebra, Madrid ou Frankfurt, por exemplo, adernais das reali- 
zadas en Latinoamérica, en institucións tan prestixiosas, como o Museo de 
Arte Moderna de San Paulo. 

Desde a miña propia evocación recordo as súas partiopacións nas bienais 
de arte pontevedresas e a súa medalla de ouro na edición internacional de 
1976: fo1 o seu gran despegue galega, malia que xa anteriormente viña ava- 
lado por un denso currículo; pero, de maneira especial, purden achegarme, 
con máis intensidade, á súa obra na primavera de 1990, cando o daquela 
Centro Cultural Caixaviqo lle dedicou unha monográfica, con carácter anto- 
lóxico. Nesa exposición resumíase xa, na miña opinión, e da mellor maneira 
posible, a través duns sesenta cadros, todo o discurso pictórico que, os anos 
sucesivos. non fixeron máis que agrandar e revisitar. Tal vez polo seu carác- 
ter totalizador a dinámica da evolución formal era potencialmente máis evi- 
dente, aínda que ese aspecto se preste a determinadas truculencias. tal como 
sostén o mesmo Ernesto Sábalo. ó dicir que en arte rnáis que evolucións hai 
transformaoóns. E iso é o que ocorre xustamente no deslinde proxectual dos 
límites que se impuxo o artista marinense na súa pintura. O recordo lévame, 
pois. a obras dos sesenta: parsaxes, praias, espidos. unha apelación á Galicia 
das maternidades, entre máis iconografías. Un desexo de síntese e un esca- 
parse das normas habituais pola vía dunha figuración esquemática e incisiva 
gárdanse na rruña retina, un achegarse á realidade coas armas legadas pola 
sinxeleza que os pintores máis sinceros herdaron de Cezanne, iso si, apunta- 
lando os seus clásicos propósitos de narratividade, entre toques dunha xeo- 
metría analítica e sólidos perfís. Algo que, nos setenta, chega a espirse de 
referencias, para el naque( momento innecesarias, nas súas senes de partos, 
estaleiros, guindastres, paisaxes ou naturezas mortas. Penso en Paisaje con 
vacas ou Astillero de ilusiones e percibo a súa linguaxe máis elíptica, o balei- 
ro mais palpitante, nun caso, a través dos acenos abstractos de grises e ocres 
que expanden o olor da cor entre siluetas veladas, e noutro a tactilidade e o 
l)P\O drs.i XPc>mPtría neocubrsta e neoíauve. reforzada rolas int(>rpr<'lt'S <lc1 





École de París, despois dos anos corenta. desde Esteve a Van de Velde ou 
Vieira da Silva, por citar nomes concretos. Pero eran puntos de partida. pois 
Solla buscaba máis que as historias os efectos viscerais da pintura no seu en- 
simesmamento. É esta, sen dúbida. a súa etapa menos narrativa e máis en- 
tregada ós valores plásticos, valores que nos chegan nas súas dimensións 
puras como composicións recreadas na forza da luz, da cor e dos espacios 
sutís, grandes baleiros onde o branco adquire unha presencia firme e defini- 
toria. Xa a finais dos setenta, e coincidindo con longos períodos que pasa en 
España, pensionado polo Centro de Cooperación Iberoamericana, para afon- 
dar sobre os clásicos estilos medievais, románico e gótico, que serán a base 
para unha lúcida aplicación á súa pintura. Solla transforma o seu modo de 
entender unha estética onde o baleiro ou o territorio claro e analítico do len- 
zo e os acentos neocubistas comezan a ser substituidos progresivamente po- 
las novas poéticas barrocas e o horror vacui. o acumulativo tórnase unha 
dúctil e frenética experiencia de narratividades cíclicas de corte expresionis- 
ta. percorrida polos novos conceptos erótico-festivos e relixiosos. tradeados 
polo humor retranqueiro enraizado coa Galicia popular á que retorna, nal- 
gunha medida. Aquelarre con Palmira, un cadro de 1978, podería ser todo 
un manifesto das novas fábulas e invencións neorrománicas, un aluvión de 
episodios evocativos de tempos pasados que comezaban a darse cita para 
que o artista albiscase. desde eles, o presente. Aí nacía igualmente ese ca- 
rácter revoante, o movemento sincopado de personaxes esquemáticos. talla- 
dos pola inxenuidade do canteiro popular románico e a súa perspectiva 
frontal para situarnos diante das súas escenas máis clásicas dos últimos anos, 
as que definen os oitenta e os noventa, as que zumegan onirismo e imaxi- 
nación, as que estenden a súa mirada ecléctica á literatura da vida. Da cita- 
da exposición do Centro Cultural Caixavigo recordo cadros polifónicos que 
sintetizaban a futura linguaxe de xustaposicións formais e visións sincrónicas 
de rrnaxes fragmentadas en planos. Velaquí ?a/mira y los pájaros -sempre a 
recorrencia da imaxe feminina espida para explicita-la sensualidade máis ex- 
citante e sexual dos vellos mitos que privilexian o corpo como a metáfora do 
desexo, o corpo presente e presencia fundamental na arte, fronte ós prexuí- 
zos xudeocristiáns, que sostiña Octavio Paz e, sobre todo, Romance del pe 
regrino descalzo, que evidenciaban os novos códigos revisitados dun 
románico de iconografías heterodoxas e vísións tabuladoras inspiradas no 
oríentahsrno, que tanto iníluíu na escultura de tímpanos 0 r,1p1101\ rnm,1 n,, 
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Todo o anterior desemboca no poemarro máis recente que José Solla nos 

ofrece na Casa da Parra como El gran maizal, resultado dunha experiencia de 
maduracións e complexidades formais e conceptuais narradas como secre- 
ción dun eu que viviu os limites e os bordos da arte cun sentido sinxelo, pe- 
ro inquirinte. consciente sempre de que a mellor maneira de achegarse ás 
cousas e ó mundo é facelo a través das imaxes que o inquietaron, aquetas 
que conserva na memoria, fundindo mito e realidade, porque, como sucede 
cos realistas máxicos da novelística latinoamericana, sabe que o real pode 
chegar a nos con máis frescura e credibilidade se nace no interior das vellas 
fábulas. Reinventalas, dotándoas de corpo, foi un dos seus obxectivos, pero 
tamén o fo, o seu modo: facelo desde a singular mirada das escenografías 
locais ou persoais, as que un levou impresas desde a infancia como un códi- 
go identifkatwo, como presaxio dunha cultura e unha moral, para elevalas 
definitivamente á categoría de símbolos ou modelos universais. Nada de to- 
do isto sería posible sen unha grande imaxinación e sen un exquisito sentido 
desprexuízado do humor, sen a xusta distorsión expresionista e sen os mati- 
ces veladamente críticos que subxacen na súa interpretación da atmosfera ou 
do parque humano -acudo aquí ó cinismo rexoubante do pensador alemán 
Peter Sloterdnk, a quen lle roubo o termo- que o rodea. El trata de velo nas 
distorsións formais das súas personaxes obxectos e espacios, na pegada de 
colaxes que transcriben viaxes e xeografías concretas ou vividas. nas singra- 
duras soñadas do marinero en tierra ou do navegante solitario. E da atomi- 
zauón sincrónica que estructura o territorio do cadro como un xogo de 
minifundios xorden permanentes romances pagáns, aquelarres, entroidos, 
paseos por paisaxes imaxinarias. festas na aldea, romarías en San Benitiño, 
mercados de peixes, xogos no sementado, adoracións de peixes, porcos que 
escorregan en patinetes, columnas e bustos clásicos flotando no espacio si- 
deral, o demo e as tres gracias, cantos de pescadores e viaxes a ningunha 
parte, voos ó infinito e sempre. sempre, a infinita nudez de Palmira entre cor- 
ceis, trasgos e paxaros, sintetizando na carne a inxenurdade e a relixiosidade 
da estética chagalliana ou a filosofía irreverente dos vellos sabios de aldea. 

Sen embargo, José Solla constrúe ese universo con tódolos matices posi- 
bles e nel hai un indubidable exercioo de estilo, exercicio plural de dicir de 
maneiras rnoi diferentes a mesma cousa. talando, en definitiva. de lendas e 
soños reais. proxectando unha autobiografía persoal como radiograf1a exrs- 
tenc1al, ,'1 vez que reitera as claves do relato xocoso. aquelas que para Bart- 
111·~ \1q111flc,11J,1n un pracer o praret do texto, que <>r,1 o momento ond« o 



meu corpo va1 ~egu1 las súas propias ideas. o corpo que non ten nccesana- 

mente as mesmas ideas ca mm, de modo que o cadro delata nos desexos de 

Palmira -o seu símbolo rnáis heterodoxo e permisivo- esa altendade que 

todos posuímos e difícilmente podemos controlar máis alá do subconscien- 

te El gran maizal resulta, en calquera caso, un lugar de debate non só da 

pintura, senón tamén dos nosos mellores sones. 



Susana Cendán 

o maizal como metáfora da existencia 

Palmita era unha buhoosa odade Siria situada nun oasis entre Damasco e o 
Éufrates, que florecera ó abeiro dun frondoso palmeiral. Palmira chamábase 
tamén a miña querida tía paterna, unha muller singular que facia vea-la mi- 
ña imaxmación descubr-ndome pararsos que amda non puiden atapar hoxe. 
Palrnira levábame con eta a lava-la roupa ó río e ali, cando o río aínda era río, 
describíame con paoenoa o seu inexistente traxe de noiva rosa mtroducfn- 
dome nun mundo fantástico coque ningún xoguete podería competir. A Pal- 
rmra que ocupa o imaxinario creativo de José Solla (Castro, Marín. 
Pontevedra, 1927), a Palmira que soña, a Palmira que vea. a Palmira que 
comparte fantasías con Inés. a Palmira de dobre face. a Palmira involucrada 
en aquelarres ... , representa o ideal de muller independente. seductora. ou- 
sada, a muller que colabora, e que. o mesmo que a modelo posando, adivi- 
ña o que o pintor quere sen necesidade de palabras, so coa mirada. Unha 
muller que pola súa ñsicioade, pola súa conñquraoon granítica. voluminosa 
e sintética. parece extraída do universo fantástico e exuberante da escultura 
románica E creo que non é nmqunha boutade afirmar que José Solla é un 
artista romáruco en tempo presente Na sene de debuxos que presenta para 
a Casa da Parra. reunidos baixo o suxesuvo titulo de El gran maizal e forma- 
lizados fundamentalmente despois do ano noventa e sete. atopamos idénti- 
cos valores expresivos. narrativos e simbólicos ca no románico, traducidos 
agora a un vocabulario de signos personalizados que conectan o autor coas 
linguaxes fundamentais das vangardas do século XX. Unha arte onírica habi- 
tada por estrañas criaturas. peixes-paxaro ou tal vez paxaros-peixe. « ... satur- 
nales y procesiones laicas. romerías lascivas pobladas de seres ornitocéfalos 





de muslos sedientos, de fetiches y quimeras, de brujas metamorfoseándose 
en pájaros, de extrañas criaturas, que representarán una comedia bárbara, 
conjugando vital'srro y sentido histórico ... », unha arte que nace movida po- 
la ansia, pola desesperación de poboalo todo, e que, en ningún caso, se mar- 
cará como obxectivo reproduci-lo universo real, senón máis ben configurar 
un contorno alleo 6 mundo cotián, aínda que non exento de mensaxes des- 
tinadas a reconcilia-lo espectador, xa non coa divindade como no caso do 
románico, senón, e fundamentalmente, cun mesmo. 

Unha pintura enganosamente fgurativa na superficie e profundamente 
subxectiva no fondo Os artistas das vangardas htstóncas europeas crían fir- 
memente na posibíhdade de transforma-la vida dos homes a través da arte, 
da contemplación estética. Na sua obra paradigmática Do espiritual na arte. 
Kandinsky especula sobre a necesrdade de modifica-la mentalidade dos ho- 
mes. invitándoos a abandona-la superñcieudade. a exteriondade das cousas 
e centrarse lld súa propia mtertondade. A pesar do escepticismo. da incre- 
dulidade actual. Solla non renuncia á otopra e constrúe unha poética meta- 
fora do maizal entendido como un espacio no que aínda e posible perderse, 
sonar e. tal vez. ercontrarse ou simplemente encontrar O maizal pode ser 
Manhattan, o universo, un océano ou un labmnto no que é necesario intro- 
ducirse para descubrir. Mentres que a gran rnarorta pasa de longo, incapaz 
de ver algo rnáis q.ie as aparencias, un conglomerado de humildes plantas 
simétricas, cutres. os menos, estamos desexando entrar para perdernos en- 
tre a frondosrdade do maizal. 

O maizal como metáfora da rrnaxmación, da existencia, como sinónimo 
dunha obsesron recorrente, como posíbtlrdade de descubrir cousas, de ser fe- 
liz en deíuuuva. Un maizal imposible sen o estimulo da irnaxinación, do so- 
ño: «El hecho de trnaqmar está asociado directamente con la creación. De 
antemano eliges el camino para la íantasra para decir algo nuevo, inventar 
una histona que no es cierta; sin embargo, te hace sentir cómodo; dominas 
a tu antojo la situación debido a que la otra realidad no la tienes en cuenta, 
entraste en el mundo de lo subjetivo y no te importa no ser razonable. Una 
vez que pintas un caballo de color azul. estás diciendo solamente tu verdad 
porque la otra realidad. la de la rnayor'a. es que algún caballo, como máxi- 
mo, puede llegar a tener un tono gris. digamos tirando a azulado, pero nun- 
ca ser de puro color azul Estás exagerando y ya da lo mismo que lo hagas 
un poquuo o mucho, que pintes el caballo azul, amarillo o vordo, que tl'nq,1,; 
dos o mil ro1b1·zc1s, emrasio en l'l uruvorso dP 1,, f,1111,,~1., y <11111'14", fl•li1., .1d1•· 
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más lograste que otros lo acepten y lo crean. Por el contrario, si te ajustas a 

representar ia realidad objetiva, no podrías ser tan feliz debido a que no pue- 

des actuar con tanta libertad, tienes que ajustarte precisamente a esa reali- 

dad objetiva; quiere decir que no podrías pintar el caballo blanco de San 

Martín sino de blarco; por otro lado, lo que llamamos real no es tan lindo 

que digamos. Calculo que un artista con su imaginación creadora lo puede 

embellecer. El fantasear está relacionado, también, con la formación que se 

tuvo incluso con el medio de vida y herencia cultural. Es bien evidente que el 

mundo moderno, la sociedad de consumo en que estamos inmersos, y en 

particular los objetivos buscados por la mayoría, no son el estar soñando o, 

como dirían algunos, vivir de ilusiones. Esta es la realidad, el único mundo 

que tenemos y no podríamos separarnos de él por completo, aunque esto 

suponga vivir alejados de .a deseada armonía».7 

No ano 1976 Solla é beneficiario dunha bolsa do Centro Iberoamericano 

de Cooperación gracias á cal se despraza desde Arxentina, onde reside, a Es- 

paña para percorre-lo camiño de Santiago e estudiar exhaustivamente o ro- 

mánico nicial. O pulo investigador deven nunha viaxe iniciática que lle 

redescobre ó artista non só a riqueza iconoqréfica do románico senón tamén 

os costumes populares dunha Gahcia que nunca derxara de estar presente no 

seu subconsciente. A asimilación desta información, o popular e o románico, 

xera unha fractura -ia súa producción creativa de tal maneira que as formas 

compracentes e amables dos inicios dan paso a unha mirada complexa, sub- 

xectiva, e, sobre todo rnárs auténtica. «Yo, durante una época lo idealizaba 

todo, rm obra era poética. Ahora es todo lo contrario, es agresiva, irritante. 

Probablemente dirán que estoy en un estado muy especial, que estoy loco o 

que tengo problemas psicosomáticos, y lo cierto es que no. Ahora mismo soy 

el hombre más feliz de mundo».3 

Arredor do ano 1000 a sociedade medieval europea era ante todo unha 

sociedade famenta A reiixiosidade de entón non se pode entender deslin- 

dada da maxia ou das supersticións: na vida das xentes medievais intervine 

tanto Deus coma o Demo. O temor a unha fin do mundo que nunca se pro- 

duou proproou a proliferación de igrexas en smal de agradecemento así co- 

mo unha nova visión dos arnnterementos orientada a obte-lo perdón d? 

Deus a través de distintas formas de penitencia. Un dos modelos rnáis co- 

rnúns de penitencia no medievo foi a peregrinación, entendida como alego- 

ría dunha vraxe emprendida para a consecución da salvación ete1 na A 

i;ori,•d,1nc> medu-val, predisposta polos conudos morali/antes do'> pmq1 .im.i~ 
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rnu11dt1110. ,1 calrdc.ldc temporat dd~ cousas: Se a rconog, afia ele Solla corno 

de co románico na plasmación esencial dunhas formas que deben ser mler- 
pretadas cos olios do espírito e non co sentido da vista, sr. en ámbolos 

contextos, somos testemuñas da xestación dunha arte intelectualizada que 

transmite contidos case místicos sustentados en substratos ideográficos que 

buscan transcender, a través dunha sofisticada imaxinería, o ordinario mun- 

do dos sentidos, unha arte fortemente simbólica en definitiva, resulta abso- 

lutamente erróneo supoñer que os fins nun e outro caso son coincidentes. 

Afortunadamente, no universo creativo de Solla a muller non é o ser rnarxi- 
nal e inmundo que debía ser rexeitado na ldade Media viaxando a través dos 

debuxos vemos a Palmira gozar intensamente dos praceres da carne, da se- 

xualidade, indistintamente con homes e seres da súa mesma condición. O 

corpo da muller non é aquí motivo de expiación. Non cómpre ocultalo. Des- 

de un punto de vista racional resulta inexplicable que esta antiga imposición 

se respectase na cultura cristiá occidental ó longo dos séculas, igual ca ou- 

tras tradicións non menos sorprendentes, o feito de que Deus non poida ser 

representado por unha muller por exemplo, ou que só os homes poidan 

exerce-lo sacerdocio. A imposición da ocultación do corpo da muller desde o 

seo de poderosas institucións relixiosas pon en evidencia a disfuncionalidade 

do cerebro humano, cuestionando como o progreso da humanidade en rea- 

lidade non o é tanto. A solidez dos ahcerces sobre os que se acomodaron de- 

terminadas mentiras con capacidade para perpetuarse a través dos tempos 

xera paradoxos contradictorios: avanza a ciencia, mais retroceden as ideas. 

En contra da opinión xeneralizada, a sucesión de velos, de barreiras, non son 

exclusivos dos países islámicos. No epicentro do mundo considerado civiliza- 

do, no corazón das súas cidades, as estacións de trens de alta velocidade e 

as conexións vía satélite conviven con tradicións medievais nas que moi pou- 

cos parecen reparar: pensemos, sen ir máis lonxe, en todas esas relixiosas ca- 

mufladas tras uns hábitos axfisiantes en cumprimento de penitencias que, 

posiblemente, xamais serán escoitadas. As conclusións non poden ser máis 

contradictorias: en plena era cibernética o corpo da muller continúa sendo 

sinónimo de pecado. 

Nun texto brillante, o teólogo Juan José Tamayo-Acosta ilustra de forma 

esclarecedora a problemática da sexualidade no seo da igrexa católica. Par- 

tindo da base de que a sexualidade segue a se-la gran materia pendente do 

cristianismo, o autor sostén que a negación da sexualidade por parte da igre- 



xa non ten nada que ver coa tradición xudía da que arranca o cristianismo 

ou co mesmo Xesús de Nazaret, con quen se inicia o itinerario na fe cristiá 

propiamente dita, senón con Platón, con Pablo de Tarso e San Agustín: «De 

Platón arranca la concepción antropológica dualista que distingue en el ser 

humano dos elementos en oposición frontal: el cuerpo y el alma. Lo que 

identifica al ser humano es el alma, que constituye la esencia de la persona. 

El cuerpo es un lastre, una carga; peor aún. la cárcel donde vive prisionera el 

alma durante su peregrinación por la tierra. El cuerpo y sus deseos son los 

causantes de las guerras, luchas y revoluciones. Por su culpa no se puede 

contemplar la verdad ni conocer nada de forma pura(. .. ) ¿Cómo conseguir 

la liberación? Lacerando el cuerpo, reprimiendo los instintos, renunciando a 

los placeres corporales. ¿ Cómo lograr la sabiduna y acceder al conocimiento 

puro? Desembarazándonos del cuerpo y contemplando las cosas en sí mis- 

mas sólo con el alma. (. .. ) Sin embargo la concepción dualista del ser huma- 

no que lleva al rechazo de lo sexualidad y al desprecio del cuerpo no parece 

la más acorde con los orígenes del cristianismo, ni refleja el pensamiento ju- 

dío. Éste entiende a la persona como una unidad no compartimentada. To- 

do ser humano es imagen de Dios. Y lo es como hombre y como mujer. El 
ser humano es sexuado, y en cuanto a tal se dirige a Dios. La moral judía no 

es represiva con el cuerpo. Defiende el goce, el placer, el disfrute de la vida, 

como se pone en múltiples tradiciones religiosas de Israel».' As colaxes de 

Solla ilustran, a través do exemplo de Palmira, a conversión do corpo nun 

medio privilexiado para a comunicación entre as persoas, como, mesmo o 

traxecto cara a ese Deus ó que ó parecer só é posible acceder a través do sa- 

crificio e a renuncia, é máis curto e ditoso integrando nas nosas vidas a se- 

xualidade como algo natural. O sexo non fai nin mellor nin peor as persoas, 

rnáis ben forma parte indisociable da existencia de moita xente boa disposta 

a axuda-los demais filantropicamente, so «cuando el cristianismo descubra 

que la sexualidad es una fiesta, y los confesores lo incluyan entre las buenas 

obras, habrá comenzado un nueva era».5 

Os debuxos de Solla ilustran un mundo ate,gado de seres atrapados na 

ansiedade dunha vida orientada ó goce carnal, mais sen a determinación 

moralizante do románico ou de O Bosco, outro dos grandes visionarios da 

pintura de tódolos tempos presente no horizonte creativo do noso autor. Na 

súa enigmática obra, As tentacións de San Antonio (1505-1506), o artista 

holandés exemplifica os límites entre rrnaxmaoón e reahdade en expllcitas C'\- 
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coinciden co Bosco na mesma complexidade simbólica, interrelacionando o 
fantástico e o racional, pois só a partir dunha mente o suficientemente lúci- 
da é posible penetrar nos máis íntimos recunchos da imaxinación e do pro- 
ceso creativo. O noso artista sabe ben que os camiños do Señor non están 
todos sinalados. senón máis ben bifurcados entre a maxia e a imaxinación. 

Non é casualidade que o talante visionario convertese o Bosco nun dos 
antecedentes máis firmes da estética surrealista, así como a súa temática 
fundamentada na plasmación do eu oculto, do eu irracional, traducido, no 
caso dos artistas vangardistas, a unhas imaxes só posibles gracias á fertilida- 
de do seu subconsciente imaxinativo. Con razón Andre Breton se pregunta- 
ba no Manifesto surrealista (1924) cómo era posible que o soño. esa parte 
tan considerable da actividade psíquica, acadara tan pouca atención, sobre 
todo tendo en conta que a suma dos momentos de realidade non é inferior 
á suma de momentos de soño. Esta dualidade parece que a entendeu Solla 
á perfección, que presenta na súa serie debuxística indicios dunha certa co- 
nivencia coa linguaxe surrealista: similares enfoques inéditos de obxectos 
preparados para novas e ocultas significacións, igual percepción de baleiro, 
de horror vecui, obtido a través de singulares perspectivas, xeneralización 
dunha atmosfera de arnbiqürdade e misterio. ó manifesto e aberto Solla an- 
tepón o oculto e hermético. propiciando o enigma inquietante que nos de- 
volve ó misterio que se oculta no vasto espacio inexplorado do maizal. 

Non é a conciencia a que hai que interrogar. A conciencia deu xa dema- 
siadas respostas no curso dos séculos e ningunha foi capaz de satisface-las 
esixencias do home moderno, de colma-lo baleiro do seu espírito, de aplaca- 
las súas ansias ou resolve-las súas dúbidas. Cómpre ir rnáis alá da conciencia, 
restituí-las imaxes que brotan da inconsciencia rescatándoas do almacén das 
lembranzas esquecidas. 

Despois do exposto, subliñar que os artistas como Solla perseguen re- 
presenta-lo emocional pode parecer unha obviedade, sen embargo ninguén 
mellor có propio artista para confirmalo « ... Eu quero contar cousas. Non con- 
cibo a partir de nada. Eu teño recordos que afloran cando pinto; ante o len- 
zo, eu déixome ir e que veña o que teña que vir, sen desdeñar nada. Eu quero 
inventar historias. pero non novos proxectos».6 Solla rexeita a realidade que 
perciben os sentidos e refúxiase nos abismos do seu propio ser, no maizal. Só 
alí poderá escoitar unha voz reveladora. 

O Ierto de ser neto de canteiros desvela outro aspecto fascinante da bio- 
qr,11íc1 d0 Solla que, 1,11 vor, cxphquc todas osas imaxe'> í.i11l,~s11c.i•, dP <1111· 
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mais, un suntuoso bestiario que de novo hai que poñer en relación co uni- 

verso imaxinativo do románico. E é que os anos vividos en Arxentina non des- 

vincularon a Solla das súas raíces: « ... a pesar de su estancia en Argentina, del 

alejamiento físico del medio de su nacimiento, Solla aparece inmerso en ese 

mundo fantástico de la galleguidad, en esa liturgia de brujas y encantadores 

que un aire zumbón mete en comedias valleinclanescas o en las historias po- 

pulares e inconfundibles, porque huelen a algas, a superstición y encanta- 

miento». 7 Anima is lendarios, dragóns, centauros, grifóns, sereas, peixes 

voadores ... , decididos a abandona-los capiteis dos claustros románicos para 

facerse fortes nas colaxes de Solla. Xunto ca mundo natural, o artista recu- 

pera para a posteridade a disciplina do debuxo do baúl dos recordos, digni- 

ficando unha práctica que, na actualidade, parece que se esqueceu: «O 

debuxo ten hoxe un valor engadido: o da súa rareza, o seu perigo de extin- 

ción. Xa non se debuxa, en realidade, por que non se sabe, perdeuse a fun- 

ción ... Pero, é difícil imaxinar que se pode compoñer unha estructura, con 

garantías, sen saber debuxar; é frívolo admitir que se pode establecer unha 

proporción e unha harmonía sen saber encaixar unhas formas no espacio, 

orientándoo; é penoso ver, como algúns nomes, mesmo famosos, enxeñei- 

ros ou escultores, pretenden pasar por debuxantes, cando o que exhiben son 

siluetas torpes, filias da improvisación e o oportunismo, que son actitudes ini- 

migas do debuxo. A gracia do debuxo de Solla hai que engadi-la súa perspi- 

cacia, a súa sensualidade. a súa limpeza, a súa nudez. na acción e na 

confesión; a súa capacidade para a complexidade e a transparencia; a impli- 

cación social, a súa aptitude e a súa actitude; a súa intimidade e a súa facili- 

dade, para crear arquetipos universales».8 As suxestivas visións do bestiario 

de Solla ilustran o grao de liberdade dun artista nada proclive ós convencio- 

nalismos. Nun tempo no que xa case ninguén debuxa, Solla decide debuxar 

para nos a súa particular visión do mundo e a beleza, unha beleza que radi- 

ca non naquilo que o home ve, senón no que o home pensa e, acaso, per- 

manece oculto entre a espesura dalgún anónimo maizal. • 
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11161, l'nlm1,n r.1111 n,u1,, 1'191 íhcr11c11 rmxrn 19 x 19 cm 
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Subway 1997. Colaxe. 29 x 29 cm 



ltoguorn do San Pedro 1997 Tócrncn mixta 29 x 29 cm 



Domingo d e agosto 1997 T' . , ecruca mixta 29 · x29crn 



29 x 29 cm • d 1997 nemea m,xta 0161090 en el te¡a o 

m 



Corn111111ln dft In• iOllftlOllnl ¡1¡q¡ T~r,11111 IIIIKln ,u K ,u e III 



nuam 011 lu nhlon 1991 1 úc111c11 1111x1u 79 x ?9 e 111 





Ofrenda de I as aldeanas 1997 C . olaxe. 29 x 29 cm 
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Crioturas en la reccvn 1997. Cotaxo, 29 x 29 cm 
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Inés Palmira José 1998. Técnica mixta. 29 x 29 cm 



Pertilos en la pared 1997 Técnica mixta. 29 x 29 cm 



El eco 1997. Técnica mixta. 29 x 29 cm 



2 9 29 cm 1997_ Colaxe. x Cruceiro en la costa 



/' 
! 
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Inés. Palmira y los pájaros 1997. Técnica mixta 29 x 29 cm 



El vuelo 1997. Técnica mixta. 29 x 29 cm 



Viaje a un lugar desconocido 1997. Colaxe. 29 x 29 cm 



Palmira yJ · ose en el estudio 1997 T' . . . ecrnca mixta. 29 x 29 cm 



· 29x29cm d é 10 1997 Técnica mixta Idilio en el an " 



Ceremonia d e los peces 1998 T' . . ecmca mixta 29 · x 29 cm 



Ofrenda de los incrédulos 1997 Técnica mixta. 29 x 29 cm 



ºº'"""º º" ul crucQirO 1U'l8 1{1f.lllt'tt 11\IXIII JH X 79 cm 



fi" ,_  _'···  

Quinta avenid , a 1991. Colaxe. 29 x 29 cm 



la siesta 2000. Colaxe. 29 x 29 cm 

------ p. ·-t-· ········ ••J t"• r • .. bu :t:Ml: : I 
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la vuelta del caballo 2001 C I · 0 axe. 29 x 29 cm 

1 
"! \ 



CMn do N,ooll,s 2001 e I o IIXII 29 x 29 cm 



29 29 cm 200¡ Colaxe. x José. Inés V otros . 



El secreto de Palmira 2001. Técnica mixta. 29 x 29 cm 



Jose 1997 Tecmca mix1a. 2<.l x 19 cm 

Aquolarro •I n111111u1 "' 111~/ 1(1111,1 e 1111.in l'I, J'I t111 



Jo,a. PHlmora, pocos y pa¡nros 

1997 T Ocmco m,x1a 29 x 29 cm 

Interior exterior 1997. Colaxe. 29 x 29 cm 



Cara de gato 1998. Técnica mixta. 29 x 29 cm 

Personajes en la galería 1997. Técnica mixta. 29 x 29 cm 

1 

\ 



. 29 x 29 cm 1 997 Técnica mixta. Juegos • 

1U X ]9 cm 11u•11 11,rn11;11 m1x111 COtnUHIÚO úul 1111111111 



Las tres gracias aldeanas 

1997. Técnica mixta. 29 x 29 cm 

Corca dol CillCOlfO lll!lff 1 ~tlllC.11 !lliXllt 7'1 X W CIII 



Las tres gracias 1997. Técnica mixta. 29 x 29 cm 

Desnudas 1997. Técnica mixta. 29 x 29 cm 



Al diablo con Inés 1997. Técnica mixta. 29 x 29 cm 

Interior, humo y vino 1997. Técnica mixta. 29 x 29 cm 



· 29 x 29 cm 1997 Técnica mixta. Canto del Pescador . 

1 . Palmira en Pontevedra nes, 

· 29 x 29 cm 1998. Técnica mixta. 



Entre senderos y campanadas 2001. Colaxe. 29 x 29 cm 

Cornetada do peixe 1997. Técnica mixta. 29 x 29 cm 



ll Au1tr11I y l111l111hn 111111 1111,1,11 i!f • l'l 1111 

Ruta del corda 200 l. Coloxo 29 x 29 cm 



El palco 2001. Co1axe. 29 x 29 cm 

Sobre ruedas 2001 Técnica mma. 29 x 29 cm 



Enlre Cnstro V Vigo 2001 Colaxc. 29 x 29 cm 

l'Mlonhn ,11111~ 11,11111@• JOIII 1• utllll ,1 1111,tn 2') X i9 CIII 



Camino al iglesiario 2001. Colaxe. 29 x 29 cm 
, ··_-~-,,-....... 



29x 29 cm 2001 Colaxe. Desarrollo efímero . 



1999. Colaxe. 

23 x 31 cm 

Palmira 

las criaturas 

Y los pájaros 

1999. Oebuxo 

29 x 29 cm 



23 di cm 

2000 Técnica mixta. 

Manuel Pérez 

El ojo de 

23 x 31 cm 

Perfiles 

2000. Técnica mixta. 



Arco del ciego 

2000. Colaxe. 

22x31 cm 

2000. Colaxe. 

22 x 31 cm 

El tranvía 



2001. Técnica mixta. 

23 x 31 cm 

José y las otras 

2000. Colaxe. 

23 x 31 cm 

lnils Pslmlrn 



Cerca del mercado 

2001. Técnica mixta. 

23 x 31 cm 

Noche de luna llena 

2001. Técnica mixta. 
23 x 31 cm 

,13,¡wo101 



23 x 31 cm 

El extranjero 

2001. Colaxe. 

Zo1111 poo1011ol 

2001 Ocbuxo 

23x31 cm 



23x31 cm 

Galopando 

2001 Técnica mixta. 

7001 llobuxo 

23x 31 cm 



Caballi10 de madera 

2000. Técnica mixta. 

23 x 31 cm 

1'11tt1th dn P11h11lr11 

1001 Coluxo. 

,3 x 31 cm 





1964. Fai a súa primeira mostra individual. A partir de 
entón, realiza exposicións no país e no estranxeiro, 
invitado por prestixiosas galerías e órganos oficiais. 

1965. Concorre por primeira vezó Salón Nacional de 
Artes Plásticas. 

1966. Sala Auditorio LU. 9. Realiza unha mostra 
auspiciada pola Universidad de Mar del Plata. 

1969. Salas Nacionales de Exposiciones Palais de 
Glace, Bos Aires. 

1970. Honorable Concejo Deliberance de la Ciudad de 
Buenos Aíres. 

1972. Centro Municipal de Exposiciones, Bos Aires. 
1974. Museo Nacional de Bellas Artes Eduardo Sívori. 

Bos Aires. "Pintores de estirpe gallega". Secretaría 
de Difusión y Turismo (Tucumán). Auspiciado polo 
Departamento de Arte da Universidad Nacional de 
Tucumán. 

1975. É invitado a expoñer no Museo de Arte 
Moderno Ciudad de Buenos Aires. Expón en 
Madrid: "Diez Pintores Gallegos 
Contemporáneos". 

1976. Expo 76. Deputación Provincial de Pontevedra. 
Invitado do Concurso Internacional Europa Unita, 
Roma (Italia) 

1977. Palacio Bolsa de Cereales, Bos Aíres. 
1978. Mostra invitación no Centro Iberoamericano de 

Cooperación (Madrid). 
1979. Realiza unha mostra no Museo Municipal de 

Bellas Artes de Bahía Blanca. Mostra no Museo 
Provincial de Bellas Artes Ramón Gómez Carnet 
(Santiago del Estero). "Pintura argentina en la OEA". 
IX Asamblea Organización de Estados Americanos, 
La Paz (Bolivia). Premio Dupuytren 79 (Bos Aires). 
Mostra Pintura Homenaxe CDXXXI Cente11a110 d.i 
Fundación Ciudad de la Paz (Bolivia). Salón l tlr1l(•hc o 
"Año del Niño y la Familia" (Bos 1\11 os) 

Mostras en museos e instítucións 

1927 Naceu en Castro (Marín). Desde 1950 reside en 
Mar del Plata (Arxentina). Estudiou na Escola 
Superior de Artes Visuales Martín Malharro e con 
Demetrio Urruchúa. Durante os anos 1976 e 1978 
traballou na península Ibérica como bolseiro do 
Centro Iberoamericano de Cooperación para 
realizar estudios sobre a arte romana e a gótica. En 
varias oportunidades íntegra o xurado de selección 
e premios en salóns no país e no estranxeiro. En 
1979 intégrase como artista exclusivo da Galería de 
Arte Wildenstein. Realizou mostras índividuais en 
Nova York e Washington (USA), Montreal 
(Canadá), Bos Aires (Arxentina), Bruxelas (Bélxica), 
Madrid (España), Seúl (Corea), Santiago de Chile 
(Chile), Río de Xaneíro (Brasil), Punta do Leste 
(Uruguaí) e neutras cidades de Latinoamérica, de 
Estados Unidos e de Europa. Posúen obras súas 
importantes coleccións privadas de Arxentina, 
Estados Unidos, Latinoamérica, Xapón e Europa. 

Biografia 



1994. Museo Nacional de Bellas Artes, Bienal 
Chandon, Bos Aires. 

1995. Fraternitas. Casa Rosada, Palacio de Gobierno. 
Bos Aires. 

1997. Museo Larreta, Gobierno de la Ciudad de 
Buenos Aires. Bos Aires 

1998. S.U.M. Centro Médico de Mar del Plata. Centro 
Cultural Recoleta, Gobierno de la Ciudad de 
Buenos Aires. Bos Aires 

2001. lnter.-American Development Bank Art Gallery, 
Washington. 

1980. Museo de Arte Moderno Ciudad de Buenos 
Aires. "El paisaje en la Argentina a través de sus 
pintores en el siglo XX". Homenaxe IV Centenario 
Fundación de Buenos Aires. 

1981. Predio Ferial de Palermo, Bos Aires, 
"Primer Salón Plástico Filatélico ESPAMER 81 ". 
Centro Cultural Salas Scotti Ciudad de Salta. 
Mostra auspiciada pola Universidad Nacional 
de Salta. 

1983. Museo Provincial Rosa Galisteo de Rodríguez- 
Santa Fe. 

1984. Centro Internacional D'Art Contemporain de 
París, Sala das Nacións 84 (París). "Pintores 
argentinos". Museo de Arte Moderna de San Pablo 
(Brasil) Societé D'Organisation et de Conseils des 
Arts Plastiques. Xenebra (Suíza), Primera Bienal 
Internacional de Arte Serigráfico de Chile (Chile). 
Internacional Fair "lnternational Prornotion of 
Latin American Paintings" (Frankfurt), Pnmera 
Bienal Internacional de Arte Serigráfico. Lima 
(Perú), Museo Provincial de La Plata. 

1985. "British Art Fair in the City". Bishopgate 
Foundation (Londres). 

1988. Museo de Arte Moderno. "Bienal Chandon· 
(Bos Aires). 

1989. Museo do Pobo Galega (Santiago de 
Compostela), Ateneo de Ourense (Ourense). 
Círculo das Artes (Lugo). Mostra organizada pola 
Xunta de Galicia e a Comisión V Centenario. 

1990. Centro Cultural Caixaviqo, Vigo. Antolóxica. 
Palacio Municipal de Exposicións Kiosco Alfonso, A 
Coruña. Antolóxica. 

1992. Sene Románica. Museo Municipal de Arte Juan 
Carlos Castagnino, Mar del Plata. S.U.M. Centro 
Médico de Mar del Plata. 



Museo Quiñones de León - Vigo 
Salas Nacionales Ministerio de Educación y Cultura. 

Bos Aires 
Universidad Nacional de Mar del Plata 
Collection Bank of Montreal 
Dirección General de Escuelas - Provincia de Bos Aires 

(La Plata) 
Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires 
Bolsa de Cereales de Buenos Aires - Bos Aires 
Instituto de Cultura Hispánica - Madrid 
APIC - Bos Aires 
Palazzo Reale di Casserta - Italia 
Colección Wildenstein S.A. 
Pinacoteca Gran Dorá - Bos Aires - Córdoba - Mar del 

Plata 
Sheraton - Internacional 
Museo Municipal do Concello de Ponteareas 
Álvarez Argüelles. Colección 
Colección Caixanova - España. 

Fundación J. E. Navarro Correas - Bos Aires 
Fundación ltaloargentina - Bos Aires 
Fundación Banco Mayo - Bos Aires 
Vavitelli - Associazione Artisti e Professionisti - Napoli 
Museo Municipal J. C. Castagnino - Mar del Plata 
Museo Municipal de Bellas Artes - Tandil 
Museo Municipal de Bellas Artes - Bahía Blanca 
Academia de Bellas Artes - Necochea 
Colegio Nacional Mariano Moreno - Mar del Plata 
Museo de Arte Moderno - Bos Aires 
Cámara de Senadores y Diputados - Provincia de Bos 

Aires 
Museo Provincial de Bellas Artes - La Plata 
Centro de Artes Visuales - Ciudad de Bos Aires 
Palacio Municipal de Gral. Pueyrredón - Mar del Plata 
Universidad Nacional de Salta - Salta 
Museo Provincial Rosa Galisteo de Rodríguez - Santa Fe 
Colegio de Escribanos - Provincia de Bos Aires 
Deputación Provincial de Pontevedra 

Obras en museos e institucións oficíais 



Promociona! de Pintura Organización D'Onofrio. 
Segundo premio de pintura no Salón Regional de 
Artes Plásticas, Municipalidad de Bahía Blanca. É 
un dos dez pintores invitados ó 11 Salón ltalo de 
Pintura, onde obtén o segundo premio Concurso 
Jorge A. Krasnopolsky, Honorable Concejo 
Deliberante de la Ciudad de Buenos Aires. Primeiro 
premio de pintura Salón Municipalidad de Gral. 
Pueyrredón, VII Concurso Municipal de Estímulo a 
la Producción Artística y Literaria. Terceiro premio 
de pintura no Salón Municipal Juárez. Homenaxe 
e diploma de recoñecento ó mérito instituido pola 
Asociación Amigos del Salón Nacional no Día de 
las Artes. Selewonado por concurso para 
representa-la pintura do partido do xeneral 
Pueyrredón. Museo Municipal de Junin, 111 
Exposición de Valores Plásticos Bonaerenses. Premio 
Especial Torwald Rasmussem Arte Figurativo, XIII 
Salón Academia Municipal de Bellas Artes de 
Necochea. 

1971. É invitado ó Concurso Internacional de Pintura 
"Italia 2000", no que obtén a medalla de ouro. 
Primeiro premio para pintores americanos, 
Casserta, Italia, 

1972. Segundo premio de pintura no I Salón Colegio 
de Escribanos de la provincia de Buenos Aires. 
Primeiro premio adquisición no Salón Nacional para 
Artistas del Interior, correspondente á provincia de 
Bos Aires. 1 Salón de Artes Visuales. Municipalidade 
de la Ciudad de Buenos Aires. Terceiro premio na 111 
Bienal Provincial de Bellas Artes de Necochea - 
Pintura 

1973. Gran premio de honra, Medalla de Ouro, no 11 
Salón de Artes Plásticas Colegio de Escribanos Mar 
del Plata - Pintura 

1963. Terceiro premio de pintura no I Salón de Artes 
Plásticas Ministerio de Acción Social de la Provincia 
de Buenos Aires. Terceiro premio de pintura no I 
Salón de Pintura y Dibujo, Semana del Pescador. 
Segundo premio de debuxo no Salón Regional de 
Artes Plásticas Pedro Solanet 

1964. Segundo premio de pintura no Salón Academia 
Municipal de Bellas Artes de Necochea. Primeiro 
premio de debuxo no Saión Regional 
Municipalidad de Tandil. Segundo premio de 
pintura no 11 Salón de Artes Plásticas Semana del 
Pescador. Segundo Premio de debuxo no Salón 
Academia Municipal de Bellas Artes de Necochea 

1965. Terceiro premio de pintura no Certame de 
Valores Plásticos Marplatenses. Mención de Honra 
no Concurso de Murales de la República 
Argentina. Segundo premio de pintura no Salón 
Regional Municipalidad de Tandil. Segundo premio 
de pintura no Salón Nacional El Hombre y el Mar 

1967. Diploma de honra de la Sociedad del Buen 
Gusto, fundada por Bernardino Rivadavia na cidade 
de Bos Aires. Mención Salón Nacional de Dibujo, 
Municipalidad de Campana. Selecoonado por 
concurso para representa-la pintura de Mar del 
Plata no Museo de Luján. Segundo premio de 
pintura no Salón Municipal de Artes Plásticas, 
Murucipalidad de Gral. Pueyrredón. Diploma do 
Club de Leones Buenos Aires, Primer Salón de 
Primavera, Fundación Natalio Salvatori 

1969. Primera mención no Primer Salón Promociona! 
de Pintura Organización D'Onofrio. Terceiro premio 
de debuxo no Salón Municipal de Artes Plásticas, 
Municipalidad de Gral. Pueyrredón. Premio único a 
estranxeiros LVIII Salón Nacional de Artes Plásticas 

1970. Primeiro premio de pintura no 11 Salón 

Premios 



na Fundación Banco Mayo, "Homenaje a Vicente 
Forte ". LXXVII Salón Nacional de Artes Plásticas 
{Bos Aires). Mención de honra, pintura, Salón 
Nacional de Artes Plásticas (Azul) 

1989. Premio Adquisk-on Pintura Vicegobernación 
Provincia de Santa Fe, 66º Salón Nacional de Santa 
Fe 

1994. Premio Lobo de Mar 1997 de Pintura, Fundación 
Toledo, Premio Hipocampo - Rubro. El Arte, El 
Hombre y el Universo 

1998. Primeiro premio no XXVIII Salón Nacional de 
Arte Sacro de Tandil. É distinguido "El español del 
año· pota súa dilatada traxectoria como artista 
plástico. Unión de Entidades Españolas. Día de la 
Hispanidad y de la Raza 

1974. Prerruo Laura Bárbara de Diaz-Coronel Cesáreo 
Dlaz, LXIII Salón Nacional de Artes Plásticas (Bos 
Aires) - Pintura. É nomeado Académrco Honoris 
Causa - Libera Academia di Cultura lnternazronale 

"Mario Gori • (Italia) Diploma Hornenaxe da 
Asociación Amigos del Salón Naciona (Bos Aires) 

1976. Medalla de Ouro. primeiro premio, 11 Bienal 
Internacional de Arte de Pontevedra - Pintura 

1977. Gran premio de honra no I Salón Anual 
Cerealista de Artes Plásticas (Bos Aires) - Pintura 

1980. Premio U. C. l. P. 80 o mellor pintor 
marplatense no Salón Naciona de Pintura U. C. l. 
P. 80. Ierceiro premio adquisición no Salón 
Nacional de Pintura Universidad Nacional de Salta - 
Pintura 

1982. Realiza o "affiche" conmemorativo da XI Fiesta 
Nacional del Mar, obra premiada por concurso en 
1980. Segundo premio edquisioon no 1v Salón 
Anual de Pintura Universidad Nacional de Salta 
para o ámbito nacional (Salta) - Pintura, Segundo 
premio adquisición de pintura no Salón Edmundo 
Navarro Correas (Bos Aires) 

1983. Premio Ministerio de Educación y Cultura LX 
Salón Nacional de Santa Fe -Pintura Primeíro 
premio adquisición no V Salen Nacional 
Universidad Nacional de Salta - Pintura 

1984. Primeiro premio das Honorables (amaras de 
Senadores y Diputados de la Provincia de Buenos 
Aires, Salón Trienal Provincia de Buenos Aires - 
Pintura 

1985. Mención de Honra, Salón Trienal de Dibujo, 
Provincia de Bos Aires 

1987. Primeiro premio de pintura Gran Salón Nacional 
de Tandil 

1988. Medalla de Ouro, premio adquisición de pintura 



E.M. AVITABILE Italia 2000, Ediciones E. D. A. R. T., 
Napoli-Milano, 1971 

JAIME MOREIRA. Galicia en Mar del Plata (Primer 
Centenario Fundación Ciudad Mar del Plata), 1974 

GACETA DEL ARTE, Publicaciones controladas, S. A., 
Madrid, 1976 

GREGORIO GOLDEMBERG. Plástica Argentina 1976, 

Ediciones Pluma y Pincel, Bos Aires, 1976 
HORACIO ELORGA. Correo de Arte, Editorial Correo 

de Arte, Bos Aires, 1997 
NORBERTO FRONTÁN. Correo de Arte, Editorial Correo 

de Arte. Bos Aires, 1978 
MARIA WERNICKE. Correo de Arte, Editorial Correo de 

Arte, Bos Aires, 1979 
CORDOVA ITARBURU (da Academia Nacional de Belas 

Artes). "80 años de la Pin-tura Argentina" Del Pre- 
Impresionismo a la Novísima Figuración, Ediciones 
Librería La Ciudad. Bos Aires, 1978 

DINÁMICA EMPRESARIAL. Editorial U. C. l. P., Mar del 
Plata 

SILVESTRES VYRON. Pájaro de Fuego, Editorial 
Cromomundo, Bos Aires, 1979 

ARTE ESPAÑOL 79. Editorial Lápiz, Madrid, 1979 
GRANDE DIZONARIO DEGLI ARTISTI ITALIANI 

CONTEMPORANEL. Editoriales Dell'Academia Italia 
delle Arti e del Lavoro, 1979 

PROF. NELLY PERRAZO (Directora do Museo Eduardo 
Sívori), PROF. WHITELOW, GUILLERMO (Director do 
Museo de Arte Moderno de Buenos Aires). "El 
Paisaje en la Argentina a través de sus pintores en 
el siglo XX". Bos Aires, 1980. 

CARLOS CARRIQUE Arte 80, Editorial Correo. Bos 
Aires, 1980 

PLÁSTICA GALLEGA. Ediciones Caja de Ahorros 
Municipal de Vigo (MCMI XXXI) 

Bibliografía xeral 



SOLLA. Obra de pequeño formato sobre papel, Vigo, 
1993 

PINTORES Y ESCULTORES ESPAÑOLES DEL SIGLO XX. 
Editorial Forum Artis. Madrid, 1995 

COLECCIÓN CAIXAVIGO, PINTURA, ESCULTURA, 
DIBUJO. Tomo 2. Ediciones Caixavigo, Vigo, 1995 

ARTE IBEROAMERICANO 1900-1990. Ediciones CD 
Arte, UNESCO. Madrid, 1996 

COLECCIÓN MUSEO QUIÑÓNES DE LEÓN, Conc.ello de 
Vigo, 1996 

MAR DEL PLATA, ARGENTINA. Editorial Manrique 
Zago, Buenos Aires. 1997 

JOSE SOLLA Propuesta 55. Oswaldo M. Picardo e 
Marta Ferrar. C M. M. P. Mar del Plata. Editorial 
CM M P 

WHITELOW, GUILLERMO. Solla. Serie Románica. 
Edroóns da Deputación Provincial de Pontevedra. 
Vigo, 1999. 

GRAN ENCICLOPEDIA GALLEGA. Tomo XXXVI. 
Editorial Novas víeiros. A Coruña 

FRANCISCO PABLO$. José Solla, Exultancia vital. 
Edioones Caixanova, Vigo. 

TOMÁS PAREDES. Artistas gallegos. Editorial Nova 
Gahoa. S.L. Vigo. 

CÉSAR ACCIARRESSI. Arte 81, Anuario 
Latinoamericano de las Artes Plásticas, Editorial 
Correo, Bos Aires. 1981 

CARLOS CARRIQUE. Arte 82, Anuario Latinoamericano 
de las Artes Plásticas, Editorial Correo, Bos Aires. 
1982. 

A. RODRIGUEZ DO RÍO. Arte al Día, Bos Aires, 1983. 
VICENTE CARIDE. Los españoles de la Argentina, 

Ediciones Zaga. Bos Aires, 1985. 
XOSÉ FARIÑA JAMARDO / MIGUEL PEREIRA 

FIGUEROA. La Diputación de Pontevedra (1936 
1986), editado pala Deputaoón Provincial de 
Pontevedra. Vigo, 1986 

ISAAC OTERO. O sorriso de Gardel. Ed1cións Sotelo 
Blanco. Barcelona, 1987. 

GUILLERMO FAILLACE. Propuesta 51, Ed,torial C. M. 
M., Mar del Plata. 1988 Imagen, Mar de1 Plata. 
1988 

ARQ. FEDERICO PARDUCCI. lntegrArte, Ediciones M. P. 
G. P. Mar del Plata, 1989 

LUIS GONZÁLEZ ROBLES. Catálogo General de Artistas 
Iberoamericanos (19001990), Editorial Arabel SA. 
Madrid, 1989 

M. CRESPO ALFAYA / M. PEREIRA FIGUEROA. Las 
Bienales 19697981, Deputación de Pontevedra 

20 AÑOS DE ARTE EN PONTEVEDRA. Artistas 
galardoados nas Bienais, Deputación de 
Pontevedra 

ROMUALDO BRUGHETII. Nueva historia de la Pintura y 
la Escultura y la Argentma. Edrcrones de Arte 
Gaglianone. Bos Aires, 1991 

ISAAC OTERO. "José Solla, pez-pájaro entre el Espacio 
y el Tiempo". Revista de Estudios Provinciais, núms 
8-9 /1992 e separata. Deputación de Pontevedra, 
Vigo, 1992 
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