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ONTE TIVEN UN SOÑO

Onte tiven un soño. Que NILS-UDO viñera a traballar cun grupo de artistas amigos. No 2007 
cumpriuse ese soño. Durante tres días vinte artistas disfrutamos do maxisterio deste artista 
bávaro da arte e da natureza. En Camelle, en maio organizouse o I ENCONTRO DE ARTE E 
NATUREZA MAN DE CAMELLE patrocinado polo CONCELLO DE CAMARIÑAS. Un dos 
artistas máis prestixiosos do mundo desprazábase a AROU, un pequeno pobo da Costa da 
Morte para reivindicar a xenialidade doutro alemán, MAN DE CAMELLE como artista do 
land art.

Atopamos unha paisaxe extraordinaria, dunha beleza sublime, perto do pobo de Arou na 
beira da praia. Vinte artistas cheos de ilusión, dirixidos por NILS-UDO comenzaban a 
traballar coas suas mans e a súa imaxinación. Creatividade en estado puro. Respecto polo 
medio ambiente. Obras efímeras pero contundentes que interaccionan e se integran na 
paisaxe.

Vinte artistas que decidiron constituírse como un grupo artístico, o GRUPO AROU, un 
conxunto de artistas que viven en Galicia e que aman e gozan do seu territorio, do espazo 
aberto, do mar, das ondas, da brétema, das pedras , das flores e que decidiron intervir sobre 
un espazo-lenzo para intentar capturar a enerxía que flúe da paisaxe. 

Onte tiven un soño, e fixose realidade grazas á xente do Concello de Camariñas, como 
Sandra, Pichurri, Ana, Mercedes, Marisol e moitos amigos que fan que sintamos esa parte 
de Galicia como o que é, un paraíso. 

  Hoxe voltamos a Camelle coas nosas obras. 
E coa nosa ilusión. Grazas Man, pola 

autenticidade de traballar nese espazo 
onde os soños se transforman en arte.

Antón Sobral, coordinador



MARÍA ÁLVAREZ

SUTURA. (A arte cura)

- A arte cura.
Ou polo menos, iso lles digo eu ós meus alumnos cando preguntan: “ai, profe, e para que 
serve a arte?”
- A arte cura, nenos.

Son tantas as respostas certas, tantas as posibilidades e usos: que se representar a 
natureza, que se expresar as emocións, que se buscar a esencia da existencia, que se 
decorar unha parede...; non obstante, para min, o mellor servizo que nos pode facer a 
arte segue a ser o mesmo:
- A arte cura, nenos.
Non hai receitas nin doses establecidas, non é remedio de toses nin reúmas, pero a arte é 
quen, dou fe, de curar feridas da alma, mal de amores, medos,  tristuras, noites de 
insomnio e días de nin fu nin fa. É necesario, iso si, enfrontarse a ela coa mente aberta e 
os ollos limpos, con espírito curioso e ganas de traballar. E nada de pensar en diñeiros nin 
en famas, que os prestixios distraen e entorpecen o ánimo de artista.

Durante tres días chuviosos de maio do 2007, na Costa da Morte, entre Camelle e Arou, 
un grupo de persoas  - vellos amigos algúns, outros futuros - compartiron miradas, 
orballos, experimentos visuais coa paisaxe, ganas de aprender de Nils-Udo e dos 
demais. Houbo sincronía e boa onda, a sombra fraca de Man a acompañar ós visitantes. 
Eu tiven a sorte de estar aí.

Así, si.
- A arte cura, nenos.

Quizais por iso, entre tanta beleza enorme e 
dramática das costas de Arou, o meu ollo 
ficou nunha fenda nas rochas. Fenda 
como ferida, aberta polo mar, onda tras 
onda, por días, por anos, por séculos. 
Quizais por iso, tentei sandala, cosín na 
fenda, fixen sutura.

Non sei se fun quen de curala. Ela a min, si 
(a arte cura, nenos).

María AlvarezSutura
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RAQUEL BLANCO

UN PASEO POR AROU DA MAN DE NILS UDO

“¿Fueron los lugares alguna vez personas?”

                                                                Peter Handke     

Buscamos; encontramos?  Feridas na paisaxe, ausencias ... tentamos crear “outra” imaxe, 
roubarlla o vento, a terra, o silencio .... darlle  cor e proxectarnos  noutros ollos.
 
A imaxe -coido- recolle e retrata a ausencia  para convertela en tránsito entre o escintileo e a 
sombra. Logo máis nada; outros poderán despois deterse e escoitar o silencio.

Raquel Blanco - Paloma Cabello - Rosa F. Caamaño - Yolanda M. Dorda - Soledad PiteS/T

76



PEQUEÑO PASEO

He caminado hoy por las montañas. Hacía un tiempo húmedo y toda la región estaba gris. 
Pero mi camino era suave y, a trechos, muy limpio. Al principio llevaba mi abrigo puesto, pero 
pronto me lo quite, lo doble y me lo colgué del brazo. Andar por aquel maravilloso camino me 
producía cada vez mas placer; tan pronto echaba cuesta arriba como volvía a bajar 
bruscamente. Las montañas eran enormes y parecían girar sobre sí mismas. Todo aquel 
mundo montañoso se me antojaba un gigantesco teatro. El camino se iba amoldando 
espléndidamente a las laderas. De pronto bajé un profundo desfiladero, a mis pies 
murmuraba un río, un tren paso volando a mi lado, entre una magnifica nube de humo 
blanco. Como una corriente lisa y blanca avanzaba el camino por la garganta, y al caminar 
crecía en mi la impresión de que el angosto valle serpenteaba y se enroscaba en torno a sí 
mismo. Nubes grises se habían posado sobre las montañas, como si fuera aquel su lugar de 
reposo. Me cruce con un joven excursionista que llevaba una mochila a la espalda y me 
pregunto si había visto a otros dos muchachos. No, le dije. Que si venia de muy lejos. Sí, dije, 
y seguí mi camino. Al poco rato vi y oí pasar a los dos jóvenes excursionistas, que iban con 
música. Una aldea se veía particularmente hermosa con sus casitas bajas al pie de las 
blancas paredes de roca. Me cruce con unos cuantos carruajes, nada más, y en el camino 
comarcal vi algunos niños. No hace falta ver nada extraordinario. Ya es mucho lo que se ve.

ROBERT WALSER.

Admirado por Kafka y por Musil, en los que no resulta difícil rastrear su huella, Robert Walter 
(1878-1956) ha sido redescubierto en las últimas décadas como uno de los escritores mas 
interesantes de nuestro siglo. Acostumbrado a mirar las cosas de paso, sobre todo la 
percepción del instante, del espacio y del lugar que ocupan los sentimientos, sus incesantes 
paseos diarios se cuentan entre las paginas mas representativas de su obra. Cuatro relatos 
inéditos en España, las semblanzas de Morgerstern, Canetti y Walter Benjamín, entre otros, 
y el perfil biográfico de Alejandro Gándara quieren rendir aquí homenaje a este paseante 
solitario y casi secreto.

Revista “El Paseante” nº 9
Edición Siruela S.A.

Madrid.

PALOMA CABELLO
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Tan longa a furia
coma o silencio

JORGE GARCÍA VALENCIANO

Jorge García ValencianoQuero ser pedra
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Raquel Blanco - Soledad Pite

Ana Viscasillas

Fernando Lafuente

Paloma Cabello - Rosa F. Caamaño - Carmen Hermo

S/T

S/T

S/T

Salto
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Mercedes Hernando - Ana Viscasillas

Paloma Cabello - Rosa F. Caamaño

Vicente BugalloS/T

S/T

S/T

Corvo Mariño María Alvarez
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CARMEN HERMO

Carmen HermoRaia

A PAISAXE HIPERTEXTUAL

Máis ou menos todos coñeciamos parte da obra de Nils Udo, máis ou menos todos 
coñeciamos o legado de Man de Camelle ,mais ou menos todos coñecíamos a algún dos 
que serían os nosos compañeiros esa fin de semana. O que realmente descoñeciamos era 
a dimensión e a intensidade que esa tríada ía acadar no brío da paisaxe de Arou, un balcón 
de pedra á inmensidade do mar.

Unha paisaxe aberta ó mar, onde da Man do artista e tras un paseo interesado, convértese 
nun espazo de intervención artística desde a colaboración desinteresada. Autoría colectiva 
ou o que nun alarde de xenerosidade supón a desaparición do autor, a súa disolución na 
paisaxe. Distintas linguaxes para unha mesma materia prima, distintas miradas 
mediatizadas desde a figura do artista. Unha paisaxe diluente de elementos propios e alleos 
da linguaxe pictórica, escultórica, musical, dixital, danza, canto,
paixasismo, arquitectura, fotografía, xardinería, 
gastronomía, astronomía, poesía, can .... 

Unha paisaxe hipertextual. 

1716



FERNANDO LAFUENTE

Fernando LafuenteS/T

1918

Días de Nils en Arou.

O ceo escondía a primavera que ó sur xa chegara. O mar era escuro e batía as pedras que a 
casa de Man albiscaba desde o seu promontorio.
Nils saltaba de rocha en rocha buscando aínda non sabemos o que. A casa museo do 
alemán acollía a poesía. Era día de letras e ondas.
Empezamos a traballar. O material estaba alí, non se importaba. Buscamos o soporte e 
buscamos a achega autóctona. Nils dirixíanos. Observalo fundido co entorno e sen dubidar, 
facíanos artistas.
Achégaste a unha experiencia por primeira vez, e envólvete a dúbida. Hai que buscar e 
resolver, ou non. Pero hai que buscar, non importa desviarse, perderte imprime valor á 
solución.
Buscar unha greta selada por un elemento cerámico coma se dunha cicatriz da terra se 
tratase. Atopala e seguila ata que se perde por acumulación ou desnutrición. Tratala como a 
espiña dun peixe que o mar arrastrou ata alí. Ou como o esqueleto dun vertebrado que non 
puido chegar e que ficou alí deitado, esperando que algun día escurrise cara ese duro, 
escuro e violento mar que ollaba para nós. E devolvíamoslle a ollada en momentos de 
cansazo creativo para que emulándoo voltase a enerxía.

O resultado lévao o ar de levante, a experiencia 
segue a cubrir as nosas costas, para ben e 

para mal. Quédanos a imaxe, permanente, 
e o documento gráfico axúdanos a 

repasar o natural, de nós e dos outros. 
Outros e outros mundos. Man. Nils. 
Arou.



EVA LOPEZ TARRIO

Eva Lopez Tarrio - Victor RodriguezS/T

A COSTA DA MAXIA NA TERRA DO MAR.

Dín que era un ermitán, algo raro, creativo, artista…Pode ser.

Imaxinade un lugar onde a choiva é auga de mar, as raíces das árbores son de cor da prata, 
os animais poñen ovos de pedra, nas rocas debúxanse esqueletos e nas suas gretas 
medran flores rechamantes, nos camiños non hai pedras, … 
Neste lugar, as pedras ESTÁN BALEIRAS.

Nós tamén somos “ENCHEDORES DE PEDRAS”.
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Arou. Arou… Teño para min que Arou é un nome que se precisa dicir de vagariño, lene e 
suavemente, así co r suave, e deixar logo que ò noso arredor se esvaeza e nos envolva 
aquela  natureza que, conxurada pola maxia de Nils Udo nos acolleu  na pasada primavera.
¿Sería esaxerado pensar que  dicir Arou é  sobre todo convocar á Beleza? Non falo do seu 
entorno limpo e silencioso nin do seu ceo que cobre protector os montes e as bocarribeiras, 
nin  do seu mar limpo e bravío envolto en mil azuis, nin tan sequera falo da amabilidade das 
súas xentes. Non. Cando eu penso e digo Arou, sinto  que resoan de novo as voces do grupo 
entre os rochedos, e que os ollos de cadaquén fitan a contorna ao axexo do que estando 
presente, tal vez antes non fora visto, coa ansia de acceder ás portas do misterio, ou tal vez 
acadar  o cumprimento de sutís e secretas harmonías.
 Cando penso e digo Arou, éncheseme   a mirada de milleiros de flores agromando 
entre as herbas, e de mil garabullos torneados co decorrer do tempo o sol  e as tormentas. 
Garabullos que imperceptibles tal vez noutra hora, souberon atrapar a nosa mirada nestas 
xornadas en que quixemos rendernos,  ou tal vez fundirnos, coa natureza. 
É posible que esta sexa a clave do conxuro, a mirada, non sei se atrapada ou á espreita, da 
fermosura. ¿Como se non descubrir,  agochados baixo as carrouchas e carqueixas, 
aqueles crecementos  tan estraños nas xigantescas rochas, testemuñas sen dúbida  de 
heroicas batallas mágmicas no tempo mítico en que a deusa nai  se derramou formando  
praias, vomitando pelouros e sedimentando penedos?
¿Ou como atopar no pedregal inmenso a peza xusta para habitar o niño, que, esculpido na 
rocha, se ofrecía baleiro para acoller ao signo que soubera guiar a nosa mirada nun ir e vir do 
mar ao ceo?
A mirada. A mirada rendida ante tanta beleza. E a paz do traballo silandeiro na boa 
compañía.
Un sol morno que axiña deu paso ao frío e á  choiva non  foi quen de arredarnos do noso 
empeño, e os traxes de auga, e  as luvas, foron, como os fouciños, as pas  e as esqueiras, 
ferramentas tamén da nosa empresa. 
Cubriuse o mar cunha branca néboa e o ceo denso e espeso foi tornándose chumbo. Batía o 
mar, batía o mar e o ceo era de chumbo. Batía o mar e pareceume que o mar de Arou, o mar 
de Man, tamén era o de Friedrich. Batía o mar, e nós latexabamos baixo un ceo de chumbo. 
Zoaba o aire, abaneando o herbedo e as mans entesaban co esforzo e co  frío. Mais nós, 
entregados a  cadansúa  tarefa, resistimos, laborando e tremendo  ata caer a noite. ¿Como 
non resistir vendo o exemplo de Nils coxeando entre os penedos, sen ceder nin á dor nin ao 
cansazo?  
E foron poboándose os penedos de signos xa gravados noutros tempos, e os carreiros 
desveláronse en texturas de grises e de terras que foron reclamadas polas pedras. ¿Canto 
tempo levarían agardando alí chantadas recibir  aquela ofrenda?
 Unha, dúas, tres, ou dúas centas, ir e vir, ir e vir. Baixar o lombo e recoller flores. 
Baixar o lombo e rabuñar raíces. Baixar o lombo e carrexar pelouros. Ir e vir,  facer 
humilladoiros onde bican  as ondas, e logo, enchelos por fin do amarelo das flores, e de novo 
fitar a mirada entre o ceo e o mar.
Quixemos atrapar a beleza do instante. Recoller testemuño dos procesos e  das obras 
cumpridas e obtivemos as fermosas imaxes que nos recordan o que alí 
fixemos e o que alí  foi. O grupo de Arou. Os días de Arou. A beleza 
atrapada nas  fermosas fotos das intervencións de Arou. Pero 
tamén a conciencia da mirada. ¡Velaí o desvelar! Quixemos, e 
tal vez logramos, conxurar o tempo suspendido en cada 
imaxe  e quizais a ollada  anovada pola singularidade do  
vivido e tan xenerosamente  compartido.
Certamente, cando penso e digo Arou, enchéseme a mirada 
de Beleza.   

SOLEDAD PITE

Raquel Blanco - Paloma Cabello - Rosa F. Caamaño - Yolanda M. Dorda - Soledad PiteS/T
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VICTOR RODRIGUEZ ROMERO

Victor Rodriguez RomeroOllar

ollar

Ó chegar a Arou a miña intención era aprender. Máis que facer, aprender da ollada de Nils 
Udo, do seu xeito de traballar.
Comezamos na busca da pedra, unha pedra cunha forma concreta e cun significado dado, 
como os seus traballos de ovos e niños. Recollemos varias, ben redondas, ben formadas 
para ubicar nun lugar concreto que previamente el tiña buscado no alto dunha rocha, como 
unha imaxe preconcebida onde Nils buscou acobillo. Probamos con varias, facendo grupo, 
logo unha a unha, para finalmente seren tres. O traballo físico era chegar cunha escaleira ó 
alto da rocha e ir ubicando coidadosamente os “ovos”
- Un pouco máis arriba, esquerda, dereita, aí! , dicia el dende o lugar onde posteriormente se 
ía fotografar.

O seu traballo é unha busca da composición na natureza, a visión dende un punto de vista 
concreto, buscado -igual que todo o proceso- con coidado e ollada atenta. O demais  
apórtao o propio lugar, do que se parte para comezar a traballar. Logo acontece a forza do 
mar e unha onda pasa por riba das pedras e tira con elas. A última foto é a escuma que 
inunda o obxectivo.

O meu traballo foi ir buscando lugar ás pedras desbotadas, 
percorrer o lugar e atopar un oco para cada unha delas. 
Unhas máis expostas e outras máis recollidas. Chega o 
momento da fotografía como documento que inmobiliza 
e amosa olladas diversas, e finalmente o traballo na 
casa de escoller e casalas,
... comprendendo que a natureza nos devolveu unha 
ollada súa para nós
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VICENTE BUGALLO

Construyes con tus manos un
universo a la medida de tu desaliento.

Dejas de ser tú por un instante
para convertirte en unos pétalos,
una roca, unas ramas.

Haces que la fuerza que emana
del interior de la tierra fluya
a través de ti, de una forma que
nunca antes habías soñado.

Moldeas con tus sentidos,
el vacío que supone existir,
anclando tus deseos
a la salida del sol.

Y al final esperas la respuesta
que sólo el silencio puede darte.

Vicente BugalloS/T
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