
Unha tarde deiteime no chan, debaixo dunha das obras  
que me facían compañía.

Non me parecía un cadro, ou polo menos 
o que eu entendía cando pensaba nun cadro: un lenzo 
pintado. Este era diferente, podíanse apreciar nel 
texturas, distintas ás dunha pintura.

Levanteime e achegueime a el. Tentei poñerme en pé 
sobre el, pero, esvarei cara a dentro!

MOTA NO INTERIOR 
DAS OBRAS DE ARTE

O interior era un labIrinto de fíos de cores 
cruzadas que en conxunto compoñían preciosos 
debuxos.

Comecei introducíndome nos fíos e observando as cruces 
que se daban entre eles, era unha marabilla!

De súpeto, pareime ante un fío de cor verde intensa.

—Ola —díxome.

—Ola, son Mota.

—Encantado Mota,  
que che trae por aquí?

—Mmm... en realidade 
foi un accidente. Quería 
ver de preto a obra e, ao 
achegarme, entrei nela.

—Eu son un dos 
fíos deste tapiz. 
Todos os da sala están 
feitos da mesma forma: colócanse diversos fíos nun 
tear manual, no que unha persoa os entrelaza 
converténdoos no que ves, un grande debuxo.

—-E quen entrelazou todos estes?



—Ademais, el realizou os debuxos en Bos Aires e enviáballos 
a ela a Galicia, estableceron unha correspondencia.

—Si, Luis indicaba un número do 1 ao 37 sobre as 
diferentes partes dos debuxos. Cada número estaba 
asociado a unha cor, era  
un código que 
inventaron!

Quedei pensando nesta conversa. Se Luis non debuxase 
estes magníficos tapices, María Elena probablemente non 
os tecese. E tampouco ao revés. As obras non existirían  
se algunha das dúas non fixera a súa parte. Isto era  
un trabaLLo en equipo de verdade! Ambas  
foran imprescindibles.

—María Elena Montero, pero non creas que 
foi sinxelo. Son obras que realizou xunto con outro artista, 
Luis Seoane.

De súpeto sentimos pasos. Asomeime para ver que 
estaba a pasar. Eran dúas persoas visitando a exposición. 
Despedinme do fío sen preguntarlle nin sequera o seu 
nome e dei un salto ao chan.

Ademais de falar coas obras interésame saber que 
pensan as persoas que entran a ver as exposicións, 
todo me axuda a coñecer o que ocorre ao meu arredor. 
Desde o chan, tentei seguir o seu ritmo moi apresurada, 
xa que, por cada paso de alguén, eu teño que dar 
uns 60!

—Mira o que che comentaba, os tapices asináronos  
as dúas. Tanto Luis como María Elena.

—É curioso, non? Normalmente cando as artistas lles 
encargan traballos ás artesás aparece soamente  
a firma das primeiras.

—Si, pero este caso é diferente, Luis debuxou estas 
escenas para que María Elena as tecese no seu taller, 
dándolle o mesmo valor ao trabaLLo de ambas.

Fuuuuuuu fuuuuuuuuuu  
fuuuuuuuuuu fuuuuuuuuuuu!



—Ola! Que tal? —díxenlle ao fío negro.

—Ben, e ti? —contestou.

—Moi ben, sabes que é o que están a facer coas mans?

—Son un grupo de mulleres que na beira do mar coidan ás 
pequenas especies que están baixo a area.

PUUUM! Sentín a porta da entrada. Empecei a sentir o 
bOUREo dentro da sala. De novo, tiven que saír correndo 
da obra.

Era un grupo de persoas que viña visitar a exposición. Unha 
delas levaba un caderno no que ía anotando o que o grupo 
comentaba, isto era o que debía facer eu para que non se 

Entrou un vento moi forte do exterior cando as visitantes 
abriron a porta para irse. Isto fíxome despegar do chan 
e trasladoume a outra obra. Era un tapiz moi grande, 
probablemente o máis extenso da sala. Nel podíanse ver 
catro muLLeres traballando.

Non podía parar de pensar no código de números 
e cores do que falaban as visitantes, que crearan María 
Elena e Luis. Que número sería para elas a cor azul? E a 
vermella? Inventastes algunha vez un código ou linguaxe 
con outra persoa?

Entrei no tapiz, buscando máis información. Empecei 
o percorrido polos fíos de cor negra que trazaban as 
siluetas de catro mulleres. Fun á parte das mans, 
porque con elas estaban a coller algo, pero non sabía  
o que era.



me esquecese nada! Sen pensalo dúas 
veces, subinme sobre el.

Na primeira folla, poñía:

—Luis, a través dos debuxos 
que lle enviaba a María Elena, 
quería contar a historia  
de Galicia.

—A sega é un tapiz que 
representa un conxunto de 
persoas cortando e recollendo 
cereais. Isto é unha tarefa moi 
importante que se leva a cabo 
no campo e que grazas a ela 
podemos comer, entre outras 
cousas, pan durante todo  
o ano.

Cando lin isto, deseguida 
souben por que elixiron as 
temáticas das obras,

porque ensinar  
os traballos que se  
realizaban era unha forma  
de dar a coñecer Galicia  
no resto do mundo!

Agora, propóñovos unha actividadE para realizar en 
casa. Adiántovos que imos necesitar varias mans e moita 
imaxinación! O resto de materiais dependerán de como 
queirades levar a cabo a vosa obra.

Para comezar ides necesitar as FoLLas bRancas 
que atoparedes ao final deste libro e un lAPIS. Lede 
atentamente os pasos e entenderedes por que.

PASOS A SEGUIR:

1. Nas páxinas anteriores tedes modelos do que podería 
ter feito Luis Seoane para enviarlle a María Elena Montero. 
Como vedes, están marcados con números os espazos para 
colorear ou tecer.

2. Pensade un motivo da vosa COntorna. 
Debuxádeo e apuntade con números a que cores ou fíos 
refírense. Tamén podedes utilizar o de referencia.

3. CompartidE o debuxo cunha persoa da 
vosa familia ou coas vosas amizades. Elas deberán 
colorear ou teCer o voso debuxo segundo as 
vosas indicacións.

4. Unha vez consideredes que a obra está terminada, 
pOÑÉDelle un marco e colgádea na 
vosa sala de exposicións! Podedes facer  
a cantidade de obras que queirades para que todas  
as participantes teñades a vosa!



LUIS SEOANE 
(BOS AIRES, 1910 — A CORUÑA, 1979)

MARÍA ELENA MONTERO 
(OLEIROS, 1932)

Luis Seoane foi unha figura chave da arte  
en Galicia. O seu traballo creativo era moi variado:  

pintaba, deseñaba, facía gravados, debuxos e carteis. 
Tamén foi fundador dalgunhas revistas e defendeu  
a cultura galega e as formas artesanais desde un  

punto de vista renovado.

María Elena Montero dedícase á artesanía  
téxtil. A finais dos anos setenta, creou unha serie  

de tapices deseñados por Luis Seoane. Ela encargouse  
de tecelos creando obras conxuntas que falan de  

Galicia, os seus mitos, os seus traballos  
e os seus costumes.


