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Galería Haurie, Sevilla.
1999: Córdoba, Pintura 1999. Galería Espalter, Madrid.
2000: Galería Trebellar, A Coruña.
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2002: Solamente Dibujo. Galería Gema Lazcano,
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Estampa x. Salón Internacional del Grabado, Madrid
(con la Galería Gema Lazcano de Madrid).
Sieteportresxxi. Galería José Pedraza, Montilla (Córdoba).
2003: DeArte, Feria de Galerías Españolas, Madrid
(con la Galería Gema Lazcano de Madrid).
Arcanos Contemporáneos. Galería Clave, Murcia.
Estiarte03. Galería José Pedraza, Montilla (Córdoba).

•• 2004: Machismo and Feminismo. Mattie Rhodes Gallery, Kansas City (EE. UU.).
•• 2006: Latino Art Bravisimo. Lenexa Town Hall,
Lenexa, Kansas (EE. UU.).
•• 2007: Arte que habla español. Thornhill Gallery, Kansas City (EE. UU.).
•• 2009: Orientarse. Sala Cajasur, Córdoba y Sala del
Ayuntamiento de Lucena (Córdoba).
•• 2010: De Norte a Sur. Galería Este y Triple Art Gallery,
Santander.
•• 2011: Momentum Art Gallery, Knooke (Bélgica).
Lineart 2011, Feria de Arte de Gante (Bélgica) (con
galeria Momentum).
•• 2013: Visiones sobre La valquiria. L’Auditori, Barcelona.
•• 2014: Córdoba, 60 Años de Arte Contemporáneo,
Córdoba.
Con C de Color. Galería Angel Cantero, León.

Xylella fastidiosa: com s’escriu?, com es pronuncia?*
TERMCAT
El bacteri fitopatogen Xylella fastidiosa pot causar danys greus en un gran nombre d’espècies de plantes, principalment
en plantes ornamentals com el baladre o en cultius llenyosos com l’olivera, la vinya, els cítrics o els ametllers. Aquest
bacteri provoca l’assecament ràpid de les fulles i les branques de la planta afectada i, en els casos més greus, la seva mort.
Les conseqüències de la presència de la subespècie de Xylella fastidiosa que es va detectar per primera vegada a
Mallorca l’octubre passat i que causa la mort de les oliveres, es fan sentir actualment a tot el territori de les Illes Balears,
a excepció de moment de Formentera, i s’estan extremant les accions de prevenció per a evitar que arribi a altres territoris
de la Península Ibèrica.
La denominació Xylella fastidiosa correspon al nom científic de l’espècie, per la qual cosa s’escriu, d’acord amb
les regles taxonòmiques internacionals, amb majúscula inicial i en cursiva, i no va precedida d’article. L’extensió de
les malalties en les plantes que provoca el bacteri, però, pot fer necessari, sobretot en textos adreçats a un públic no
especialitzat, poder disposar d’un nom comú per a designar l’espècie, que és l’única del gènere Xylella.
La denominació Xylella té l’origen en el terme de botànica xilema (creat a partir del grec xylon, ‘fusta’), ja que aquest
bacteri colonitza el xilema de les plantes, és a dir, el conjunt de vasos llenyosos, de cèl·lules annexes del parènquima i de
teixits esquelètics que constitueixen el sistema conductor principal de la saba bruta d’una planta.
En els contextos de divulgació en què es faci necessari disposar d’un nom comú per a designar aquest bacteri, doncs, es
proposa de fer l’adaptació del nom del gènere, xilel·la, amb i llatina (com el substantiu xilema i totes les formes catalanes
amb el formant d’origen grec xilo-) i amb ela geminada, com en la terminació de molts altres noms comuns de bacteris
(salmonel·la, legionel·la, shigel·la, etc.). En aquest cas, es tracta d’un substantiu català, de gènere femení, per la qual cosa
va precedit d’article: la xilel·la.
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