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DAVID DE LIMÓN (València, 1981)

XELON (Mislata 1977)

Inicia les seues intervencions urbanes a través del grafiti sobre l’any 1998 amb el tag
o firma “LIMÓN”. Llicenciat en Belles Arts per la UPV, dissenyador Gràfic per l’escola
Barreira de València i Fotografia Artística a l’escola EASD de València, cursa un any a
l’École de Saint Luc a Lieja, Bèlgica. Des de 2014 desplega als carrers la seua obra com
artista o il·lustrador urbà, plasmant personatges emmascarats que interactuen amb
l’entorn. David de Limón tracta d’evolucionar i ampliar l’imaginari dels seus personatges,
usant les parets dels carrers com a suport creatiu. Posteriorment, tot aquest projecte i
l’essència del personatge icona s’han traslladat dels murs dels carrers a les parets de
galeries i les llars.

Graduat a l’Escola d’Arts i Oficis de la UPV, aquest artista multidisciplinari treballa tant en
el muralisme com en la il·lustració, l’escultura i el còmic. Membre fundador del col·lectiu
XLF, ha treballat com il·lustrador per a múltiples projectes amb l’Ajuntament de Mislata,
ciutat on va créixer.La seua obra imagina el futur de la societat i la seua relació amb la
tecnologia, l’amor, el sexe, les relacions o els problemes socials; principalment l’ús de la
tecnologia i, com a conseqüència, la degradació de la societat i la humanitat. Les seues
figures robòtiques que mostren sentiments són la principal marca de la casa.

BRAÇ MILITAR
BRAÇ ECLESIÀSTIC
“En el mural original d’aquest estament podem veure reunits els components del poder
de l’església valenciana del final del segle XVI, asseguts però interactuant entre ells. En
aquesta versió conserva l’espai on ocorre l’escena. En canvi, per a il·lustrar els participants
d’aquesta reunió, plasme líders de diverses religions com a símbol de l´Estat laic actual. Els
líders juguen a les cadires: el joc és una metàfora del seu poder en la terra com a religió,
apartades les religions menys influents, i reflecteix també el paper que tenen les dones en
la majoria de religions, relegades a un segon pla, sense ocupar llocs de lideratge”- D.D.L.

“Aquesta obra reinterpreta l´original imaginant un exèrcit del futur en què els soldats
són robots veterans de guerra que han lliurat moltes batalles, han caigut ferits en moltes
ocasions i s’han alçat, s’han canviat les peces i han tornat a la càrrega una vegada i una
altra, amb la certesa que hauran de lluitar més i més. Ara aprofiten per a descansar entre
missió i missió, per a fer-se una foto, la que emmarca aquest quadre, on tots els rangs estan
barrejats i realment no hi ha una vertadera jerarquia més enllà del valor propi demostrat en
el combat. És una foto nocturna, perquè els robots veuen en la foscor. Per eixe motiu, s´ha
treballat la textura com a vehicle gràfic per a plasmar aquesta sensació d’ambient nocturn,
en què els suaus contrastos de color són la clau.” – X

JULIETA (València, 1982)

BARBITURIKILLS (València, 1972)

Llicenciada en Belles Arts i màster en Il·lustració per la Facultat de Sant Carles, UPV. La
seua obra se centra bàsicament en intervencions murals en l’espai públic tant nacional
com internacional, participant en certàmens, exhibicions i convocatòries d’art urbà, art
de carrer i grafiti. En les seues obres ens parla a través de l’ús del color i del ritme de
les formes. Imagina i crea a partir d’allò que la Naturalesa li mostra, utilitzant l’art urbà
com un laboratori i un espai per a la reflexió i com una eina per a tocar les vides d’altres
persones, enfocant l’atenció en la diversitat de l’entorn i la necessitat de preservar-lo.
Treballa des de la integració, des de la idea de bellesa, amb la figura de la dona com a
punt de partida protagonista de les seues pròpies aventures i reflexions.

Llicenciada en Belles Arts i màster en Arts Gràfiques per la UPV. Sempre li van interessar
el format gran i les intervencions en l’espai públic. Després d’un parèntesi artístic en
què va primar el treball de dissenyadora gràfica, el fet de compartir estudi amb un grup
de grafiters (XLF) li va contagiar la passió per pintar al carrer. Poc a poc va començar a
desenvolupar projectes en solitari i ha anat aprofundint en el seu univers i el seu discurs.
Els seus conillets tenen històries per contar. Històries alegres, àcides, divertides i un poc
reivindicatives: “revolució, amor i humor” és el seu lema.

ELS QUATRE JURATS DE LA CIUTAT DE VALÈNCIA
REPRESENTANTS DE LES CIUTATS I VILES REIALS (II)
“Representació de la imperant necessitat de retornar a les lleis de la naturalesa en un
moment com l’actual. Al invertir els símbols automàticament es transgredeix la jerarquia
dels elements, es descobreix l’emblema de l’Àngel Custodi, transformat en una dona: la
Mare Naturalesa. Una figura que pren protagonisme creant una gran finestra al món. Ja no
hi ha parets ni portes, ara tot és natura salvatge que devora aquells moments en què es
gestava un sistema desigual. La Dona, canvia l’espasa de l’Àngel Custodi per una poderosa
arma de construcció que és l’Amor. L’au fènix que l’envolta simbolitza la necessitat de la
renovació, una transformació profunda política i social. Un retorn a les lleis de la naturalesa
que va deixant al seu pas vestigis d’allò que vam ser com a societat, i aspirant a un
esperançador futur, un nou començament.”- J

“Representació de la pintura original, intentant ser fidel a l’original en els colors i la
composició, així com en els vestits i l’actitud dels jurats. Portant-ho al meu univers conill, he
accentuat el “rotllo jefazo old school” d’aquests personatges acostant-los a estereotips de
la cultura urbana contemporània. En la part superior de la pintura m’he recreat utilitzant els
meus motius habituals: les verdures, els unicorns i els meus conillets. Aquests elements
representen els interessos del poble valencià, la seua identitat, la seua cultura, el seu
benestar, la seua salut, la seua educació, la seua tolerància…; en resum, la seua felicitat.
Aquesta felicitat sempre per damunt dels representants i governants del poble. L’Àngel
Custodi de la Ciutat, desproveït d’armes (llança i elm) i amb les ales pintades de color verd,
com a símbol de protecció del medi ambient, una batalla que guanyarem no amb armes,
sinó amb consciència verda. -B.

DEIH (Mislata 1978)

ALFREDO J. PARDO MARTÍ (Xàtiva, 1976)

Llicenciat en Belles Arts per la Facultat de Sant Carles, UPV (2003). La seua trajectòria
professional i artística s’ha centrat i desenvolupat en la pintura mural, l’animació, la
il·lustració i el còmic, participant en multitud d’exposicions i festivals internacionals, i
realitzant tallers i conferències en organismes tant independents com institucionals.

Artista multidisciplinari que utilitza indistintament la pintura, el dibuix, el collage,
l’escultura, la fotografia o el vídeo. La seua obra es caracteritza per la representació de
persones en actes quotidians captades quan no posen per a la foto, fet que genera un
punt de vista un poc grotesc. Amb aquestes representacions casuals, tracta d’humanitzar
fugint d’estereotips i filtres d’idealització obsessiva. En la seua trajectòria ha obtingut
més d’una desena de beques de producció artística en diferents ciutats i ha exposat les
seues obres per Europa i en les principals fires d’art espanyol.

Des de 2012 desplega el projecte The insider, el qual està escampant el seu discurs a
totes les altres àrees en les quals treballa. Dibuixa per explorar les seues emocions i
utilitza codis propis de la ciència-ficció com a mitjà per a aconseguir (construir) una
veritat personal. Entén que la veritat té estructura de ficció. La ruta que segueix en cada
intervenció és la següent: anem tan lluny com puguem per a explicar-nos allò que vivim
ací a cada moment que ens succeeix.

DIPUTATS DE LA GENERALITAT
“En la representació els personatges canvien l’actitud i la posició dels personatges respecte
a l´obra original per a mostrar-los més modernitzats, en plena reunió en què es decideixen
assumptes importants per als valencians, fins i tot en 3049. Son un grup de persones que
protegeixen el territori. Provenen de diferents llocs però als seus peus es fonen en un
únic regne. Les butaques on seuen simbolitzen les muralles dels diferents territoris que
es van unir en la fundació del País Valencià. La bandera desconstruïda en els braçalets
dels diputats simbolitza que cadascun dels integrants porta un color autònom que, unit
al dels altres braçalets, forma una nova identitat quan estan junts, creant la bandera que
coneixem. Els tres segells de la Generalitat que apareixen al mural original i simbolitzen
el braç reial, el militar i l’eclesiàstic, interpretats com a tres satèl·lits surant sobre els seus
caps. El territori sempre vinculat al mar, a una banda la costa amb el Mediterrani, a l’altra
banda les muntanyes, i al centre, les viles i els pobles units. Regne de València: identitat i
territori, desenvolupament i evolució. Passat, present i futur.” – D.

REPRESENTANTS DE LES CIUTATS I VILES REIALS (I)
“Representació heterogènia de tretze personatges anònims que podrien representar
qualsevol alcalde, de qualsevol partit, de qualsevol municipi, alguns dels quals interactuen
entre ells, però no amb la resta, cosa que dona una sensació de dispersió dels personatges,
tot i que formen part d’una mateixa composició. Per a reforçar aquesta sensació, algun
dels retratats mostren ostensibles gestos grotescos d’animadversió, que es contraposen
a altres personatges que semblen absents. La incorporació de la dona a la vida pública
és un altre dels grans canvis substancials que aquesta obra pretén mostrar. un salt de
la solemnitat a la informalitat, una democratització de l’accés al poder de “qualsevol”.
La presència de la paella amb pinya suposa una metàfora de l’actitud obsequiosa cap al
turista, al qual se li ofereix, de vegades, un succedani de l’autèntic.” -A.P. M.

VINZ (València 1979)

LA NENA (València, 1977)

Llicenciat en Belles Arts per la UPV (2003), va iniciar el seu projecte “Feel Free” en 2011
als carrers i galeries dels Estats Units i Europa. El seu procés creatiu comença per un
esbós, que serveix de base a les models que després fotografiarà; imprimeix aquestes
fotos a gran escala, pinta damunt caps d’animal i detalls, i les apega sobre murs o suport
per a exposar. Cada personatge representa una sèrie de valors (les aus són la llibertat i els
rèptils l’opressió, per exemple) i cada any va incorporant nous híbrids a la seua particular
fauna de carrer. Ha exposat a Nova York, Los Angeles, Londres o Viena, i en centres d’art
contemporani com el MUVIM i el CCCC a València o el Centre d’Art Contemporain Walter
Benjamin a Perpinyà.

Llicenciada en Belles Arts per la UPV (2004) i tècnica superior en Arts Gràfiques (2014).
Ha pintat murs en gran part del territori nacional i també a França. La seua obra ha pogut
veure’s tant en galeries com en museus dels dos països, encara que la major part del
seu treball l’ha realitzat al barri del Carme. Amb el propòsit d´aportar més rellevància
a la figura femenina, els seus murals solen estar protagonitzats per xiquetes o dones,
moltes vegades amb aus i altres elements. És la cofundadora del col·lectiu BNT (Blanc i
Negre Team) al costat de David de Limón i Flug, i coorganitzadora dels festivals Graffitea
Cheste i Muralitza’t a Muro.

LA JUSTÍCIA
“L´obra pretén ser un reflex de l’actual al·legoria de la justícia. Realitzada sobre un collage
de papers antics, alguns centenaris. Hipoteques, factures, títols de propietat, accions,
cartes d’amor… Ací la Justícia, en comptes d’estar representada només per una dona,
incorpora un home i una persona trans. Reivindica així la representació jurídica de les
persones trans, donant-los el mateix estatus que a les dones i als homes. Un falcó amb
capell de falconeria subjecta el llibre de lleis; una àguila reial, la balança equilibrada de tres
pesos (un per cada gènere), i un mussol que tot ho veu sentencia amb la seua maça. Els
tres personatges estan vius i caminen sobre brases ardents, fent honor al lema escrit amb
lletres daurades en l’obra, FIAT IVSTITIA ET PEREAT MUNDUS (“Faça’s justícia encara que
el món perisca)”. - V

REPRESENTANTS DE LES CIUTATS I VILES REIALS (III)
“L´obra original representa el braç de les ciutats o viles reials de Penàguila, Alpuente,
Jérica, Xixona, Llíria, Cullera i Borriana. En esta representació s´equilibra la balança del
gènere. A cadascuna de les representants de estes localitats les acompanya un element
representatiu de l’escut de cada ciutat.”- L.N.

