
Abriu o recipiente no que levaba a comida.

—Póñoche un pouco? —díxolle antes de servirlle.

—Si, moitas grazas.

Mentres compartían pícnic nun parque, Irene 
explicáballe a Damián o motivo polo que o chamou.

MOTA VAISE  
DE EXCURSIÓN

Clac-Clac-clac-clac!

—O que quero é pasear por todos os espaZOs 
verdes de Santiago de Compostela, vestida de verde, 
levando un cadro verde que previamente pintei no meu 
estudio. Encantaríame que ti fotografases  
este proceso.

—Por suposto! —contestou Damián.

—Gústame moito pasear pola montaña e os bosques.  
Pero tamén me gusta moito pintar. Por iso, como as  
dúas cousas encántanme, mestúroas e fágoas  
ao mesmo tempo, así non teño que elixir unha ou outra, 
podo pintar e camiÑar na natureza á vez. 
Parece un pouco raro, non? Sempre pintamos cando 
estamos sentadas ou, polo menos, quietas. Pero, igual 
que podemos saírnos do papel, tamén podemos saír  
de casa e que a pintura saia connosco. Por iso, neste 
traballo quero facer excursiÓNs, nas que vou  
sacar a pasear á pintura, porque a pintura pode ser  
moitas cousas,

—Que interesante! Pois se che parece ben, podemos 
comezar xa neste parque.

—Xenial! Vou coller o cadro!

non só un cadro  
colgado na parede!



Damián preparou a cámara e esperou a que Irene estivese 
lista. Cando ela regresou coa peza na man observei que  
lle puxo unha asa para pasear con ela comodamente. 
Sen pensalo dúas veces, funme voando cara a ela 
para vivir desde alí o paseo.

—Estou lista —dixo Irene.

—Perfecto, comeza a camiñar, eu acompañareiche 
tomando as fotografías —comentou Damián.

—Xenial!

Comezamos o paseo tranquilamente. Irene ás veces 
camiñaba por carreiros marcados para iso e outras,  

en cambio, metíase entre 
as árbores percorrendo 
labirintos que ela 
mesma imaxinaba. Con 
ela, sentín que era 
parte da paisaxe.

Levaba unha pequena 
gravadora no peto,  
que gravaba todos os 
sons: os seus pasos,  
o canto dos paxaros, o movemento das follas ou o son  
da auga dun regato.

Damián seguíanos coa cámara, adiantábanos, afastábase 
ou achegábase, non paraba de facer fotos! Que pretendían 
facer con elas despois?

—Que che parece se continuamos nas Brañas de Sar?  
Está moi preto de aquí —dixo Damián.

—Fantástico! Se seguimos camiñando por este carreiro, 
chegamos a ese parque —expresou Irene.

Comezamos a baixar por un camiño longo e aos poucos 
entramos na cidadE. Pero só por un momento, porque 

Era unha sensación incrible  
e nova para min! 



nun abrir e pechar de ollos estabamos nun 
nOvo parque.

Para non volver realizar 
o percorrido sobre 
o cadro, decidín 
variar: esta vez 
faríao sobre a 
cámara. Baixei 
ao chan e, correndo 
sobre a herba de cor 
verde intensa, cheguei 
aos pés de Damián. 
Saltei rapidamente 
dos seus zapatos  
ás súas mans e  
de aí á súa cámara. Acomodeime sobre ela.

—Estou listo, podes empezar a camiñar cando  
queiras —dixo Damián.

—De acordo! Imos alá! —respondeu Irene.

Comezamos a seguila, por momentos facíaseme difícil 
saber onde estaba, porque vestida de verde 
camuflábase con todo o que había  
ao seu arredor.

Damián corría en distintas direccións  
coa cámara e eu saltaba polo aire. Foi emocionante!

—Creo que por hoxe é suficiente —dixo el.

—Xenial! Mañá gustaríame comezar en Bonaval, 
seguir no parque de Galeras e finalizar o día no da 
LEIRA do Espiño. Para comer podemos facer un 
pícnic coma hoxe —dixo Irene.

Moito tempo despois, unha tarde na que a miña casa estaba 
baleira, chegou Irene. Púxenme moi contenta ao vela! 
Pregunteime que estaría a facer 
alí, xa que non había ningunha 
exposición para ver, 
estabamos a esperar 
a que chegasen as 
obras novas!

Viña cargada,  
con varias caixas.  
Que terían dentro?

Baleirou a primeira caixa. Contiña varios botes  
de pintura e utensilios para pintar. Nun recipiente 
mesturou a pintura, era verde, lembrábame a aqueles 
bosques que percorreramos xuntas. Con esa pintura, pintou 
as catro paredes da sala.

Ese día foi unha  
experiencia inesquecible  
para min!



Despois, mentres se secaba, abriu outra caixa, máis grande 
que a anterior. Dentro había pezas de madeira da mesma 
cor que a parede. Parecían as pezas dun quebracabezas! 
Comezou a unilas, eran catro bancos para sentar!

Seguiu abrindo caixas. A seguinte estaba chea  
de libros, tamén de cor verde.  
Comezou a mirar un deles: contiña 
moitas imaxes, eran as imaxes 
realizadas por Damián durante  
os paseos que fixeramos!

Seguiu con outra caixa, esta contiña 
roUpa: un pantalón, unha bufanda e un xersei, de cor 
verde, era a roupa que levaba naqueles paseos! Colgouna 
da paredE.

Por último, nos bancos agachou uns aparellos para 
reproducir sons conectados a uns auriculares. 
Mentres os probaba metinme nun para saber se emitía 
algún son. Escoitei pasos, paxaros, auga... eran os sons 
que gravara durante os paseos!

Durante os meses que durou a exposición participei  
de novo neses paseos pola natureza. Foi marabilloso!

Propóñovos que realicedes un kit de FERRAMENTAS 
máxicas para explorar e descubrir eses espazos dunha 
forma diferente. Estas ferramentas poden ser de moitas 
formas e ter diferentes funcións. Vaia enredo!  
Agora entenderédelo.

Antes de nada,  
ides necesitar: 
cartón, folios  
e ceras  
ou lapis  
de cor 
verde.

E vós explorastes algunha  
vez a paisaxe natural próxima 
ás vosas casas?
Pensastes que necesitades 
para facelo?



Vouvos dar indicacións concretas para realizar tres 
ferramentas: unha telescopintura, un 
cadrocareta e un mapacadro. Estes son 
só tres exemplos de ferramentas, podedes inventar moitas 
máis! Se vos apetece, podedes facer bosquexos 
doutras posibles ferramentas nas páxinas brancas do  
final do libro.

Cada unha das ferramentas pódese compartir, pero é 
moito máis divertido que cada membro da familia faga  
a súa ao seu gusto, así, poderédesvolas intercambiar.

Telescopintura
É unha mestura de pintura 

monocroma e telescopio, 
para poder ver máis preto aquelas cousas 

que estean lonxe.

Colle un folio e píntao de cor verde. 
Enrólao.

Para que se manteña enrolado, pégao  
con cinta nos bordos e no centro.

Xa tes a túa telescopintura lista!

Cadrocareta
Mestura de cadro e careta.  

Serve para poder observar de preto as plantas 
e árbores sen que ninguén se dea de conta.

Colle un anaco de cartón cadrado ou 
rectangular. De que tamaño? Que cubra a túa 
cara, pero que non sexa moito máis grande, 

lembra que vas ter que transportalo.

Píntao ou debúxao como máis che guste,  
a única condición é que utilices a cor verde.

Unha vez remates, coa axuda dunha adulta, 
faille dous buracos, un á beira do outro,  
cunha distancia similar á que hai entre  

os teus ollos. Listo!



Xa tedes o voso kit!
Con estas ferramentas, ides de excursión a ese lugar 
próximo ás vosas casas que as persoas maiores chaman 
«zonas verdes», sitios que están nas cidades nos que hai 
árbores e plantas. Coas ferramentas que fabricastes, 
poderedes camuflarvos coa natureza e xuntas 
formar unha gran pintura!

Pedídelle a unha adulta que vos faga fotos para despois 
colocalas no espazo que hai na dereita.

Mapacadro
Mestura de mapa e cadro.

Colle un folio e píntao de cor verde.

Dóbrao en catro partes.

Sobre el podes debuxar os percorridos que 
fagas. Así, se volves outro día e queres 
repetilos, poderás guiarte a través del.

Sácate fotos co teu kit de camuflaxe, 
imprímeas e pégaas aquí



IRENE GRAU 
(VALENCIA, 1986)

A Irene Grau gústalle camiñar, pintar e gozar  
da natureza, paixóns que decidiu unir á hora  

de crear. Normalmente atopa a inspiración nas  
viaxes ou as camiñadas que realiza, que lle permiten 

relacionarse co espazo, percorrer as súas formas  
e buscar as cores propias de cada lugar.


