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Prehistoria Idade Antiga Idade Media Idade Contemporánea

Ola, 
chámome Maxina e son muralista profesional. De pequena 
gustábame tanto pintar que axiña o papel quedoume peque-
no. Agora xa só traballo en muros e paredes! Como me con-
taron que ASPAMITE está repleto de artistas, quería compartir 
convosco algúns dos meus coñecementos por se son de uti-
lidade no voso día a día creativo. Vistes algunha vez unha 
pintura tan grande coma unha casa? Non? Pois en Teo temos 
unha chea de exemplos! Acompañádeme no paseo e descu-
brímolos xuntas!  

Idade Moderna
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Que é a arte urbana contextual? 

Ás pinturas de gran formato, tan grandes que poden ocupar a parede dun edificio, un muro ou unha casa, 
normalmente, chámaselles murais. Os murais son parte dunha manifestación artística coñecida como arte urbana. 
Escoitastes algunha vez falar dela? 

A arte urbana está conformada por un amplo conxunto de disciplinas que teñen en común a creación en 
liberdade de obras efémeras, é dicir, que a diferenza dunha escultura de ferro ou un edificio van desaparecendo 
co paso do tempo; e, sobre todo, que se desenvolven no espazo público. Debido a esta última característica, 
ás veces tamén se chama arte de rúa.

Sabías que... Denomínase “espazo público” a aqueles territorios ou lugares das cidades, 
vilas e aldeas que calquera persoa ten dereito a atravesar e gozar libremente. As rúas, par-
ques e prazas, por exemplo, son espazos públicos.
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A primeira manifestación da arte urbana tal e como a coñecemos hoxe é o “graffiti”. O termo refírese a sinaturas, 
textos ou composicións pictóricas realizadas en lugares públicos sobre paredes ou outras superficies resistentes, 
habitualmente empregando aerosoles ou rotuladores marcadores. As súas orixes sitúanse hai uns 60 anos en 
Nova Iorque (Estados Unidos), cando grupos de mozos e mozas comezaron a escribir e pintar en diferentes 
superficies da cidade os seus alcumes secretos, acompañados moitas veces do número das súas casas. 
 
Malia popularizarse nas últimas décadas, as orixes da arte urbana poden situarse 10.000 anos a.C, cando se 
ten noticia das primeiras pinturas rupestres, as pinturas que facían nas cavernas as nosas e os nosos antepasa-
dos. Non vos parece curioso que os seres humanos recorramos aos mesmos medios para comunicarnos e crear 
arte independentemente da época histórica na que vivamos? 
 
Actualmente, podemos diferenciar moitos tipos de arte urbana segundo o material e a técnica que empreguemos 
ou a finalidade que lle deamos as nosas obras. Por exemplo, se creamos pezas que axudan a entender o contex-
to, é dicir, a entender o lugar no que facemos a obra, as persoas que viven nel e as súas historias, considérase 
que é arte urbana contextual. 

Sabías que... a arte urbana pode ser colectiva? A palabra inglesa “crew” úsase 
cando un grupo de graffiteiras ou graffiteiros pintan en equipo e asinan usando o 
mesmo nome, como se foran parte dunha mesma familia. Por exemplo, se algún día 
pintamos xuntas poderiamos ser a “ASPAMITE Crew”. Non soa mal, verdade?
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Descobre o teu alcume de artista urbana / o!

Sempre que remato unha obra asino co meu alcume, para que saiban que son a súa autora. Busca a letra inicial 
do teu nome e a do teu primeiro apelido para coñecer a túa sinatura de artista! 

    
  
A. Grelo 

B. Filloa

C. Toupa

D. Chafarís

E. Lucecú

F. Curuxa

G. Dorna

H. Galopina / ín

I. Orballo

J. Biosbardo

K. Doniña

L. Fungo

M. Becho

N. Serea

A. Rabuda / o 

B. Doente

C. Ceibe

D. Langrana / án

E. Peluda / o

F. Pícara / o

G. Lercha / o

H. Falabarato

I. Fedella / o

J. Abafada / o

K. Brava / o

L. Lila

M. Lareta

N. Afouta / o

Ñ. Toxo

O. Chorima

P. Besbello

Q. Xesta

R. Artesa

S. Ronsel

T. Loba / o 

U. Moura / o

V. Marea

W. Néboa

X. Verza

Y. Miñoca

Z. Lura

Ñ. Espelida / o 

O. Agarimosa / o

P. Lixeira / o

Q. Riquiña / o

R. Salvaxe

S. Raposeira / o

T. Revirada / o 

U. Rebuldeira / o

V. Lambona / ón

W. Rexoubeira / o

X. Pándega / o

Y. Cacholana/án

Z. Enxebre

NOME APELIDO
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Ola, o meu nome é…

Agora que temos o noso propio pseudónimo, podemos practicar a nosa sinatura nun dos soportes máis carac-
terísticos do universo graffiteiro: as etiquetas identificativas de “Hello My Name Is”! Inspirada nos adhesivos 
clásicos, a nosa versión en galego mantén a esencia do deseño orixinal. Podedes practicar no mesmo caderno 
ou facer fotocopias en papel autoadhesivo e empregalas para deixar a vosa pegada alá onde máis vos guste!  
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Como son unha muller e me gusta facer murais, ás veces escoito comentarios que non teñen sentido. Hai xente 
que se estraña ao verme manchada, cargada de botes de pintura ou manexando un guindastre. Como se hou-
bera accións ou tarefas que non puidésemos facer simplemente por ser homes ou mulleres. Por sorte, eu son femi-
nista e sei que esas opinións están erradas! Ninguén debería cuestionar as nosas capacidades sen nin sequera 
coñecernos porque todas e todos somos capaces!

Sabías que... O feminismo é unha teoría política, un movemento social e unha forma de 
vida que defende a igualdade de dereitos entre homes e mulleres. As persoas feministas 
cremos que todas e todos podemos facer as mesmas cousas e, ademais, facelas igual de 
ben, xa que as nosas capacidades, desexos ou gustos non teñen relación con que sexamos 
mulleres ou homes.
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Lemas feministas para o 8M! 

As persoas feministas temos marcada no calendario unha data especial: o 8 de marzo. Desde o ano 1977, 
miles de mulleres e homes feministas saímos ese día ás rúas para defender a igualdade plena e efectiva de to-
dos os seres humanos e loitar contra todas as formas de opresión. Axudádesme a preparar as pancartas para a 
próxima manifestación? Só hai que unir as frases de cada columna para completar sete lemas feministas: 

Os coidados…                                                        

Somos as netas das meigas…                              

Xuntas somos…                                                     

Non é…                                                                   

Somos o berro…                                                      

A revolución será feminista…                                

Se non podo bailar…                                             

non é a miña revolución

non

moven o mundo

ou non será

máis fortes

das que xa non están

que non conseguiron queimar
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Sabes cal é a mellor forma de mudar ideas 
equivocadas? Pasar á acción! É o que fixe-
ron a equipa de 7H Cooperativa Cultural 
coa axuda dos concellos de Teo, Ames, 
Brión e Compostela. Para demostrar que as 
mozas facemos espectaculares obras de arte 
urbana, en 2019 crearon o festival feminista 
de arte urbana e contextual Delas Fest.  

O Delas Fest chámase así porque todas as 
artistas que participan son mulleres. Ade-
mais, igual ca min, son feministas! 

Ás artistas feministas interésalles que as súas 
obras sirvan para loitar contra o machismo. 
Por iso, gústalles moito que os seus murais e 
graffitis visibilicen a outras mulleres que ad-
miran e das que moita xente non se lembra 
ou non sabe que existen.

Como en Teo temos veciñas con vidas moi 
interesantes, as pezas que se crean durante 
o Delas Fest axúdannos a coñecelas mellor 
e a construír a nosa historia dun xeito máis 
inclusivo e xusto.

Sabías que... O machismo é o conxunto de ideas, actitudes, leis e prácticas sociais que 
buscan, explícita ou implicitamente, producir e manter a opresión e sumisión da muller en 
todos os niveis. Aínda que pareza mentira, ata non hai moitos anos o habitual era considerar 
ás mulleres e nenas como persoas menos importantes e capaces ca os homes e os nenos e 
por iso non se lles permitía estudar, ter propiedades ou dedicarse a determinadas profesións! 
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As artistas non son invisibles!

As mulleres da arte urbana teñen que esforzarse moito para que o seu traballo sexa recoñecido. Cantas mulleres 
creadoras coñecedes? Delas, cantas son galegas? Podedes mencionar a algunha muralista ou graffiteira do 
noso país? Neste encrucillado agochei o nome de cinco artistas urbanas galegas, pero hai moitas máis! 

Vertical

1. Alias da muralista cuxa obra céntrase en devolver 
á natureza espazos afectados pola intervención huma-
na a través de pezas de temática vexetal, a miúdo 
inspiradas en flora autóctona, que simbolicamente os 
reforestan.

4. Integrante da cooperativa Cestola, o seu inconfun-
dible estilo caracterízase pola combinación de trazos 
curvos e xeométricos, elementos naturais e a represen-
tación da cultura popular a través de lendas, escenas 
e/ou obxectos ligados ao contexto que acolle a peza.

Horizontal

2. Nome artístico da ilustradora e muralista compos-
telá que durante oito anos formou parte da organiza-
ción do festival Desordes Creativas xunto co colectivo 
Mutante Creativo. As súas pezas caracterízanse por 
conxugar figuras, cores e temas aparentemente infantís 
con mensaxes impactantes. 

3. Pseudónimo co que asina a graffiteira máis vetere-
na do panorama galego. En 2007 gañou o certame 
GZCrea na categoría de graffiti, converténdose na pri-
meira e, até o de agora, única muller en logralo. 

5. Nada en Baiona e con máis de dúas décadas de 
traxectoria, é unha das referentes estatais. Con obras 
en Alemaña, Bélxica, Estados Unidos, Irlanda, Italia ou 
México, un dos murais que realizou en Vigo foi elixido 
entre os mellores do mundo en 2020. 

1

2

3 4

5



FEMINISMOS NOS MUROS

10

As primeiras convidadas do Delas Fest que chegaron a Teo foron Dúo Amazonas. Este é o nome que usan as 
artistas Nati Andreoli (Arxentina, 1992) e Lina Castellanos  (Colombia, 1990) desde que no ano 2017 comeza-
ron a pintar xuntas. Para elas, a arte urbana é un espazo de reflexión feminista e de intercambio co espazo públi-
co e as súas habitantes. Por iso, encántalles recibir visitas e dialogar sobre a súa obra incluso mentres traballan!

Sabías que… Segundo a mitoloxía clásica, as amazonas eran un pobo conforma-
do e gobernado só por mulleres guerreiras, expertas usando o arco e montando a 
cabalo. Como eran moi bravas, é probable que Nati e Lina escolleran o seu nome 
para asinar as súas obras. Escoitastes falar delas?  
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No túnel da estrada que conecta Luou con Solláns as artistas pintaron a cinco mulleres que bailan, cantan e tocan 
a pandeireta para celebrar e agradecer a importancia do duro traballo das leiteiras. Este oficio, xa desapareci-
do, era realizado maioritariamente por mulleres que percorrían as aldeas e vilas de casa en casa para vender o 
leite das súas vacas. Moitas levábano na cabeza e ían camiñando de Teo a Santiago a pé. Imaxinas o esforzo?

Sabías que… As foliadas son reunións nas que a xente baila, canta e toca instru-
mentos, como a pandeireta, a gaita ou o tamboril. A Dúo Amazonas gustoulle tanto 
este tipo de festa que para facer a súa obra inspiráronse en fotografías de varias 
veciñas de Luou, integrantes do grupo de baile da Asociación A Mámoa.  
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 Moito ollo!

Cando apreciamos unha obra de arte, hai que poñer moita atención para non perder detalle. A ver se atopades 
as 7 diferenzas!
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Sabías que… Un bosquexo é un debuxo de proba que, realizado só cos trazos 
esenciais, permite saber como pintar a obra final. Se vos fixades no de Dúo Amazo-
nas, veredes que, ademais das liñas principais, que delimitan as siluetas, as artistas 
tamén marcaron outras dentro das figuras. Sabedes por que? Estes trazos internos 
permiten ver facilmente onde cambian os tonos das cores. Con este “truco”, as artistas 
logran imitar as cores tal e como as vemos na realidade. A que as súas pandeireteiras 
son moi semellantes ás que todas e todos coñecemos? 

Como a Lina e a Nati encántalles traballar en colectivo e saben que en ASPAMITE hai moito talento, pedíronme 
que vos facilitase o seu bosquexo para ver como o pintades vós!
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Durante a segunda edición do Delas Fest, a artista que visitou Teo foi Lidia Cao (Santiago de Compostela, 
1997). Xa de nena lle gustaba tanto debuxar que nin sequera precisaba cores: cun bolígrafo era quen de ilustrar 
libros e libretas! Cando medrou, decidiu estudar ilustración e, con práctica e insistencia, conseguiu converter en 
profesión o seu pasatempo favorito! 

No pavillón de Calo, Lidia Cao quixo lembrar a historia das irmás Aurora e Manuela Liste Forján, que coa súa 

Sabías que… Lidia vive desde cativa na vila galega de Ordes. Alí medrou rodea-
da dos enormes murais que, ano tras ano, se realizan no Desordes Creativas, o fes-
tival de arte urbana máis antigo de Galicia. Non é de estrañar que esa experiencia 
a inspirara a converterse en muralista!
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No pavillón de Calo, Lidia Cao quixo lembrar a historia das irmás Aurora e Manuela Liste Forján, que, coa súa 
ousadía e bravura, foron quen de protexer a súa familia de persoas que intentaban facerlles dano polas súas 
ideas políticas. Coñecidas como “as leiteiras de Calo”, aparecen pintadas diante da súa casa familiar en Ame-
neiro, onde tiñan vacas e traballaban o campo. A artista representou a súa forza a través dunhas tesoiras que 
cortan a corda que as intenta inmobilizar. 

Sabías que… Nas obras de arte é habitual recorrer ao emprego de símbolos 
para expresar ideas ou emocións. Os símbolos son formas creativas de representar 
conceptos a través de imaxes. No caso deste mural, hai dous símbolos opostos: men-
tres que as cordas representan a falta de liberdade, pois un corpo atado non pode 
moverse, as tesoiras simbolizan a forza e capacidade das protagonistas para rachar 
esa inmobilización ao cortar a soga. Ocórresevos outro símbolo para esta escena? 
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Os oficios de leiteira e de labrega son exemplos de traballos tradicionalmente desempeñados por mulleres. A tra-
vés da Rede podedes investigar que outros labores vinculados ao mundo rural adoitaban desempeñar as mulleres 
de Teo. Despois, elixide algún exemplo para transformalo no debuxo mural que vos gustaría facer no Delas Fest. 
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No seu día a día, Aurora e Manuela desenvolvían diferentes tarefas de coidado do gando e do campo. 
Buscade na sopa de letras oito destas accións.  
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