
MOTA COIDA 
DA SÚA CONTORNA

Durante un tempo compartín casa cunha paisaxe 
parecida ao que podemos atopar cando camiñamos  
polas cidades: conxuntos de árbores en foxas, aliñados  
nas beirarrúas.

En realidade, acompañábanme unha árbore e unha chea 
de restos doutras. Que a que lle chamo eu restos de 
árbores? Pareceume escoitar  
que preguntastes isto!

Chámolle resto ao anaco de 
árbore que queda despois de 
que alguén o tale. O seu nome 
correcto é tocón.

Cada un estaba na súa foxa 
con terra na que tamén había 
diferentes residuos.

Outra cousa que ocorre coas árbores nas cidades é que as 
súas raíces levantan o PAVIMENTO das beirarrúas 
ou mesmo partes da estrada. En ocasións penso que 
non están moi cómodas neses lugares. Pasóusevos pola 
cabeza algunha vez?

Un día, mentres daba voltas sobre esta obra, escoitei 
que o artista que a realizou chamábase Carlos 
Garaicoa. El pensara na situación da natureza  
nas cidades.

Que máis nos querería dicir con esta instalación?

As respostas a todas as preguntas que me facía 
producíanme tristURa. Esta emoción serviume  
para comprender que non estamos a tratar ben ao  
noso medio natural.

Abriuse a porta. Asusteime un pouco porque era domingo  
e non esperaba a ninguén. Adoitaba ser día de descanso. 
Un grupo de persoas entrou a ver a exposición. Presentábase 
un día diferente!

—-Árbores taladas! Que mágoa!

Parástesvos 
a observar as árbores  
que viven nas vosas rúas?

Como as tratamos?  
Como están? Como credes  
que senten?
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O alcorque é un 
buraco que se fai  
ao redor das árbores 
para recoller a auga 
da choiva

—Si, ademais os alcorques nas que se atopan teñen lixo, 
e unha especie de reixa que non as deixa respirar, como  
as que podemos ver se damos un paseo pola cidade.

—Credes que  
podemos facer  
algo polas árbores  
cas que convivimos  
nas cidades?

—Si!

—Imos poñernos  
a traballar!

Despois de escoitar esta conversa deime de 
conta que estas persoas non só viñeran a ver a obra, 
senón que a obra convidáraas a pensar nas árbores 
da súa cidade! Estaba a ocorrerlles o mesmo que  
a min!

—Como non podemos quitarlles as reIXas, quizais 
podemos cubrilas de sementes para que delas florezan 
outras plantas. Así, as árbores terán amigas coas  
que convivir.

—É unha idea estupenda! Así haberá máis natureza  
na cidade!

Na sala había unha chea de caixas con sementes  
de plantas diferentes.

Primeiro dividíronse en grupos.

—Podemos elixir tres  
sementes por grupo!

—Xenial!

Observaban atentamente as sementes e a descrición 
de cada unha delas. Algunhas eran medicinais, outras 
aromáticas, etc. Había de moitos tipos! Co tempo 
suficiente, converteríanse en plantas con diferentes 
formas e cores.

Tiña moita curiosidade por saber que farían con elas  
e, ademais, para que elixirían tres? Seguinas atentamente, 
sen pestanexar!

Cando elixiron as sementes, 
mesturáronas con terra e arxila. 
A esta mestura chamárona 
bombas de sementes.

—De cada unha das bombas de sementes nacerán 
plantas extraordinarias!

—Si! Si! Serán plantas nunca vistas que acompañarán  
ás árbores!



—Ponerémoslles nomes?

—Xenial!

O encontro cada 
vez poñíase máis 
interesante. 
Comezaron a 
debater sobre  
os nomes  
que lle ían a poñer a 
cada unha das bombas 
que cada grupo fabricara. 
Decidiron chamarlles segundo o beneficio que lle ían 
achegar ás árbores. Por exemplo: a primeira das bombas 
serviría para coidar, amar e alimentar  
á árbore. A partir destas tres palabras crearon un  
nome fantástico:

Imaxinádesvola? Como sería a Cuidaris Amariforme 
Alimentarofolia? Penso nela con diferentes tons de verde, 
crecendo aos poucos á beira da árbore, compartindo os 
días xuntas, como fan as boas amizades!

As asistentes tamén se imaxinaron como serían esas 
plantas que nacerían xunto as árbores e que axudarían  
a crecer a aquelas que fosen taladas.

Cando terminaron de decidir o nome de todas as bombas, 
comezaron a pensar onde as ían tirar. Deixaríanas na 
obra de DIDAC?, preguntábame.

—Podemos dar un paseo polo barrio e tiralas ao redor  
de todas as árbores que viven nas beirarrúas.

—Fantástica idea! Poñeranse moi contentas!

—Terán que pasar semanas para que estas bombas 
convértanse en plantas.

Decidiron saír ao 
exterior todas xuntas 
e pasear polo barrio. 
Asomeime á porta para 
ver desde alí o seu paseo. 
Primeiro tiraron unha a 
unha, despois, encheron  
as foxas de todas as 
bombas que tiñan.  
Foi emocionante!

Unha vez pasado o tempo,  
cando estas plantas raras  
e inventadas comezaron a  
crecer e a florecer, podíanse  
ver as diferenZas entre  
a obra que Carlos Garaicoa 
expoñía en DIDAC e a naturEza do exterior.

Cuidaris Amariforme Alimentarofolia



No exterior as plantas cubriran as reixas que antes non 
deixaban respirar ás árbores, tinguiran as rúas de cores 
e crecían polas beirarrúas, invadían a cidade! Cando vin 
todo isto desde a porta da miña casa, comecei a saltar  
de ledicia!

E a vós, gustaríavos que a natureza estea máis 
presente no voso barrio?

Para iso, podedes fabricar bombas de sementes e lanzalas 
sobre a terra de árbores e parques.

Necesitaredes un pouquiño de terra, arxila líquida, sementes 
e moita imaxinación.

Para fabricalas podedes seguir os seguintes pasos:

1. Mesturade a terra coa arxila líquida.

2. Despois, engadide as sementes elixidas. Un truco 
para saber se está ben mesturada e as cantidades son 
correctas é coller un pouquiño desta mestura e facer 
pequenas boliñas, se se forman facilmente, significa  
que a mestura está lista!

3. Mentres 
deixamos que se 
sequen nun lugar 
fresco, podedes 
inventar nomes 
para poñerlles. Convídovos 
a anotalos nas follas en branco 
que se atopan ao final deste libro.

4. Xa tedes as vosas bombas de sementes! Agora só 
falta que seleccionedes os sitios onde vos gustaría 
que nacesen plantas novas.

Por último, só tedes que saír á rúa e percorrer todos os 
espazos seleccionados deixando as bombas das que, 
semanas ou meses despois,

As obras que me 
acompañaban axudaran  
a que as persoas se 
preocupasen polo  
noso medio ambiente!

nacerán preciosas plantas!



CARLOS GARAICOA 
(CUBA, 1967)

Carlos Garaicoa reflexiona sobre a cidade e as  
súas arquitecturas relacionando pasado e presente.  

A través de fotografías, debuxos, esculturas e instalacións 
cóntanos historias sobre como tratamos o espazo no  

que vivimos e fainos pensar na importancia de  
coidar da nosa contorna e das persoas  

que a habitan.


